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Doelstelling
Het doel van de Vereniging is het in de gemeente 
Renkum behouden, respectievelijk 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
Max Smit secretaris
Michiel Moerdijk penningmeester
Mariska Hulsewé vicevoorzitter en public relations

Het bestuur werd in 2021 bijgestaan door een schil 
van adviseurs en externe deskundigen, waaronder 
Wim Barendregt (financiën), Jannie Maes (vorm
geving jaarverslag), Peter Passchier (website) en  
Dick Reeder (notulen).

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

Contributie
De jaarlijkse contributie wordt automatisch afgeschreven, tenzij u 
daar bezwaar tegen hebt gemaakt. Is dat laatste het geval, maakt u 
het bedrag dan over naar NL76 INGB 0002 8877 00, o.v.v. uw lidmaat
schapsnummer en 2022.
De Vereniging is door de Belastingdienst aangemerkt als een 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Contributies zijn daardoor 
aftrekbaar van de inkomstenbelasting. 
De contributie bedraagt sinds jaar en dag € 10, maar tijdens de 
komende jaar vergadering zal het bestuur een verhoging tot € 15 
voorstellen.
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Ten geleide: Club van de zielige boompjes

Ten gemeentehuize is Vijf Dorpen wel eens gekwalificeerd als ‘club van 
de zielige boompjes’. Deze toevoeging zegt veel over de spreker: bomen 
zijn boompjes, onbeduidend grut, niet van belang voor de grotemensen
wereld. De goede man, of moeten we zeggen: het mannetje, had niets met 
natuur. Dat kunnen we hem niet euvel duiden. Bovendien had hij ten dele 
gelijk: Vijf Dorpen komt op voor bomen. Niet voor alle bomen, wel voor de 
waardevolle, monumentale exemplaren, die echter beslist niet met een 
verkleinwoordje kunnen worden weggezet. De mare dat de verenging vooral 
een bomenclub is, wordt verspreid door mensen die moeite hebben met de 
vereniging. Zet ze weg als bomenknuffelaars die met groot fanatisme ieder 
boompje willen redden, dan hoef je ze niet serieus te nemen. 

‘Club van de zielige boompjes’: hoe onvolledig trouwens. Als we ons de 
laatste jaren ergens voor hebben ingespannen, dan is het wel voor het 
cultuurhistorische landschap. Zoals de essen in Oosterbeek die dateren uit 
de middeleeuwen en die getuigen van de ontstaansgeschiedenis van het 
dorp. Bij het te beschermen landschap horen dus ook akkers en weilanden, 
met doorkijkjes en vergezichten. Via juridische acties hebben wij, soms met 
succes, de graslanden aan de Geelkerkenkamp, Bildersweg en de Van Bors
selenweg in Oosterbeek proberen te beschermen, evenals de akkers van 
landgoed Quadenoord in Renkum (Gelders Natuurnetwerk) die dreigden te 
worden volgeplempt met zonnepanelen. ‘Club van de zielige graslandjes’ is 
een benaming die meer recht doet aan ons werk.

Maar nog steeds niet volledig recht: de laatste jaren hebben we ons bij
voorbeeld ook ingezet voor de Renkumse en Heelsumse beken, voor een 
fietspad van Wageningen naar Arnhem, voor het tegengaan van bodem
erosie, voor de overlevingskansen van amfibieën, en voor het bestrijden van 
luchtverontreiniging door verbrandingsovens. Ja, die strijd voor een goed 
milieu heeft in 2021 zelfs zeer veel van onze aandacht gevraagd, specifiek de 
overlast in de vorm van stank, geluid, stikstof en CO2 door Smurfit Kappa 
Parenco. In deze strijd vonden wij de gemeente Renkum aan onze zijde.  
Met Renkum werkten wij ook uitgebreid aan de totstandkoming van de 
gemeentelijke omgevingsvisie. U leest over deze harmonieuze samen
werking in dit jaarverslag.

Maar in dit jaarverslag helaas ook weer veel aandacht voor juridische pro
cedures tegen beslissingen van het college van burgemeester en wethou
ders. Beslissingen die grotendeels zijn genomen in een periode dat de ver
houding tussen gemeente en vereniging minder goed was en de gemeente 
wel bijzonder toeschietelijk omging met bepaalde ‘initiatief nemers’. Vuiltjes 
uit het verleden, die we nog wel willen wegpoetsen. Maar de verhoudingen 

met de gemeente zijn goed: de leden 
van dit college vinden we aardig en we 
vertrouwen hun goede bedoelingen. 
Hopelijk is de appreciatie wederzijds, 
ondanks dat we soms van mening 
verschillen en bereid blijven daarvoor 
in enkele gevallen de strijd hard op de 
inhoud aan te gaan. We zullen daarbij 
rekening houden met de enorme finan
ciële en personele tekorten waar onze 
mooie gemeente mee kampt: gevolg 
van jarenlang beleid waarbij problemen 
van het Rijk over de schutting van de 
gemeente werden gekieperd, zonder de 
daarbij benodigde geldbuidel.

Het ‘over de schutting kieperen’ is 
trouwens nog lang niet voorbij. Zodra 
de Omgevingswet wordt ingevoerd, 
zullen gemeenten er een boel werk 
bij krijgen. Een ander gevolg van die 
wet zal vermoedelijk zijn dat het voor 
projectontwikkelaars makkelijker wordt 
om hun plannen te realiseren. Hoewel 
de invoering van deze wet al een aantal 
keren is uitgesteld, proberen wij ons 

Onze mooie gemeente, vogelvlucht-
tekening uit 1631 van de cartograaf 
Isaac van Geelkercken, bewerkt door 
B. Elshof in 1731.

zo goed mogelijk voor te bereiden op 
de nieuwe regels. Zodat we de groene 
rijkdom van onze gemeente juridisch 
kunnen blijven beschermen, mocht dat 
nodig zijn.

Detail van een landkaart uit 1660 van 
Isaac van Geelkercken, met daarop 
enkele essen (enken) bij de kop van 
de Oorsprongbeek in Oosterbeek. 
Een deel van deze landschaps-
structuren is nog steeds herkenbaar 
aanwezig.
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1. Juridische procedures

1.1. Cultuurhistorische akker Geelkerkenkamp (Oosterbeek) 

We schrijven nu al sinds 2017 ieder jaar over de ontwikkelingen aan de 
Geel kerkenkamp, en voor de achtergronden bij deze casus verwijzen we 
daarom naar voorgaande jaarverslagen. Onze bemoeienis met de ca. 5 hec
tare grote akker zal nog wel even zo doorgaan, want in het verleden heeft 
de gemeente de door ons aangedragen feiten stelselmatig genegeerd, zodat 
we nog wat ongerechtigheden hebben op te ruimen. Bovendien blijft de 
eigenaar maar doorgaan met het overtreden van regels, wellicht omdat hij 
het idee heeft in deze gemeente met alles weg te komen. 

Langs een deel van de akker is een aarden wal aangelegd waarop en waar
langs drie hekken zijn geplaatst. De ophoping van de grond werd iedere 
keer ontkend, dan wel toegeschreven aan de vorige eigenaar (wat geen 
excuus is). Op 29 juni 2020 adviseerde de commissie voor de bezwaarschrif
ten onderzoek te laten doen naar de grondophoping. Na lang aandringen 
van de vereniging waren de meet resultaten een jaar later eindelijk binnen: 
langs de Geelkerkenkamp was de grond met 40100 cm opgehoogd, langs 
het Ploegsepad met 1550 cm. De gemeente ging handhaven: na meer dan 
twee jaar eindelijk erkenning, gejuich alom. Diepe teleurstelling daarna 
toen we ontdekten dat de eigenaar op de meeste plekken niets hoefde af te 
graven, op enkele plekken nul tot vijf centimeter, en op twee locaties iets 
meer. Dat komt doordat uit is gegaan van een verkeerd hoogtebestand voor 
het oorspronkelijke maaiveld en doordat er een foutief berekende onzeker
heidsmarge van drie decimeter aan de overtreder cadeau is gedaan. De 
vereniging zal tegen het besluit van de gemeente in beroep gaan. 

We zouden het haast vergeten, maar ook elders op het terrein is het maai
veld flink verhoogd, namelijk rond de drie kapitale nieuwe woningen die 
er zijn gebouwd. De beroepsprocedure die we hiertegen zijn begonnen zal 
naar verwachting in de loop van 2022 worden behandeld door de bestuurs
rechter in Arnhem. Mogelijk wordt dit beroep samengevoegd behandeld 
met de hiervoor genoemde grondophoping rond het terrein.

Op 23 juli 2021 heeft Vijf Dorpen tegen de drie hekken een handhavings
verzoek ingediend. Daar kregen wij geen reactie op, ook niet na enkele 
herinneringen. Op 24 december 2021 hebben we de gemeente daarom in 
gebreke gesteld: reageert de gemeente niet binnen zes weken, dan maakt 
de vereniging aanspraak op een vergoeding en kan zij bij de rechter een 
beslissing afdwingen.

In 2022 zijn meer acties van de vereniging tegen de verkwanseling van het 
cultuurlandschap aan de Geelkerkenkamp te verwachten. Waar het ons 
uiteindelijk om gaat: vrij uitzicht over het gebied, respecteren van de land
schapswaarden, naleven van afspraken die met de buurt en de gemeente zijn 
gemaakt. En om een gemeente die het RObeleid serieus neemt en daarmee 
inwoners krijgt die de gemeente serieus nemen. Want de gelegenheid maakt 
de dief en zachte heelmeesters maken stinkende wonden. 

1.2. Valkenburglaan 1 (Oosterbeek)

Het complex aan de Valkenburglaan 1 lijkt een planologische vrijstaat: er 
kan van alles en er gebeurt van alles, zonder daarvoor vergunning aan te 
vragen: restaurant, sportschool, kappen bomen, aanleg kapschuur, uit
ritten, tredmolen, huisje voor zweminrichting, stalen zendmast van 18 m 
hoog. In het vorige jaarverslag schreven we daar uitgebreid over. Ook over 
de mislukte poging van het college allerlei zaken op het terrein ‘netjes te 
regelen’ via een nieuw bestemmingsplan voor het terrein: de gemeente als 
witwasmachine. Dankzij de infor matiestroom van Vijf Dorpen stemde de 
gemeenteraad dit plan in 2020 gelukkig weg (bijna unaniem: alleen D66 
en een deel van Gemeente Belangen was voor). Maar… de eigenaar van 
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het complex ging tegen de afwijzing van zijn plan bij de Raad van State in 
hoger beroep. Wij boden de gemeente tevergeefs aan samen op te trekken 
in deze zaak. Op 7 april 2021 won de eigenaar het hoger beroep omdat de 
gemeente had verzuimd te motiveren waarom het bestemmingsplan was 
afgewezen. Een oordeel waar wij ons in kunnen vinden, want iedere burger 
heeft recht op een deugdelijke motivering bij een overheidsbeslissing die 
hem of haar raakt. Maar fraai is het niet, deze omissie. De gemeenteraad 
zal nu met een betere motivering moeten komen, of moeten afwachten tot 
het college komt met een bestemmingsplan dat wél op instemming van de 
raad kan rekenen. De rechter raadde de gemeente aan via overleg tussen de 
eigenaar, gemeenteraad en Vijf Dorpen tot een oplossing uit de impasse te 
komen. Wij wachten de uitnodiging af. 

Na de uitspraak van de Raad van State was er geen zicht meer op legalisatie 
van de 18 m hoge zendmast. Daarom verzochten we het college op 26 juni 
2021 eindelijk gehoor te geven aan ons handhavingsverzoek van 1 mei 2019. 
Dat gebeurde en de mast is inmiddels verwijderd. Maar ons handhavings
verzoek werd wel afgewezen met als reden dat er geen mast meer stond. 
Transparant?

Het gemeentelijk monument aan de Sonnenberglaan 
overschaduwd door hoge nieuwbouw.

In het vorige jaarverslag schreven wij dat de eigenaar aan de Sonnenberg
laan bovenop een historisch voetpad en pal achter de oude tuinmanswo
ning (gemeentelijk monument) een kapschuur voor paardentrailers had 
opgetrokken. Een gebouw van 5 meter hoog dat, omdat het op een keer
wand van 1,5 meter is gebouwd, hoog boven alles uittorent. Wij zijn naar de 
bestuursrechter gestapt om deze constructie weg te krijgen. Die deed op  
26 juli 2021 uitspraak in de zaak: het college zal handhavend moeten 
optreden omdat een deel van de overkapping niet valt onder de regeling 
voor vergunningsvrij bouwen. De rechter oordeelde bovendien dat er geen 
sprake meer was van een overkapping, omdat hangende de procedure de 
constructie zodanig was aangepast dat er sprake was van een gebouw, wat 
op die locatie helemaal niet is toegestaan. De eigenaar is, we hadden niet 
anders verwacht, tegen de uitspraak in hoger beroep gegaan. En niet alleen 
hij, tot onze verrassing is ook het college in hoger beroep gegaan. Welk 
algemeen belang zou daarmee gediend zijn?

1.3. Nieuwbouwproject Mill Hill (Oosterbeek)

Het kloostercomplex van de Paters van Mill Hill, ten noorden van station 
Oosterbeek, is gekocht door een projectontwikkelaar. Gealarmeerd door de 
aanvraag voor een renovatievergunning voor een deel van het complex  

De gebouwen voor gepensioneerde missionarissen, waar een groot 
renovatie- en nieuwbouwproject op stapel staat.
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hebben wij contact gezocht met de gemeente en de projectontwikkelaar 
om te vernemen welke plannen er met het complex waren. Enigszins tot 
onze verbazing bleek ook de gemeente nog niet goed op de hoogte te zijn 
van de plannen van de ontwikkelaar.

Uit gesprekken is gebleken dat de ontwikkelaar het hoofdgebouw wil  
slopen voor de nieuwbouw van zorgappartementen en een zorghotel. Er 
lijken geen plannen te zijn voor uitbreiding van het bouwvolume op het per
ceel of voor bebouwing op de aangrenzende percelen. De plannen passen 
vermoedelijk dus binnen het geldende bestemmingsplan. Wij hebben met 
de ontwikkelaar afgesproken dat wij de ontwikkelingen zullen blijven volgen 
om de belangen van het cultuurlandschap en de natuur (het perceel grenst 
aan Natura2000) te bewaken.

Wij hebben onze activiteiten telkens afgestemd met een comité van 
om wonenden. Ook daarmee zullen wij in de toekomst in contact blijven.

1.4. Nieuwbouw in het Renkums beekdal (Renkum)

Een postzegelbestemmingsplan 
dat de bouw van een privéwoning 
midden in het dal van de Ren
kumse beek mogelijk had moeten 
maken, is op 26 mei 2021 door 
de gemeenteraad verworpen, 
met 11 stemmen vóór het plan 
(VVD, Fractie Streefkerk, PvdA, 
D66) en 12 stemmen tegen (GL, 
PRD, GB, CDA). Wij menen dat dit 
mede is gebeurd door de ziens
wijze die Vijf Dorpen samen met 
vereniging Mooi Wageningen op 
29 oktober 2020 had ingediend. 
Bouwen midden in dit natuur
gebied (Natura2000) waarvoor 
eerder vele miljoenen zijn uitge
geven om de natuur te herstellen 
en een ecologische verbinding 
tussen de Veluwe en de uiter
waarden te realiseren: wat was 
dat een slecht idee.

1.5. Smurfit Kappa Parenco (Renkum)

Aan de zuidzijde van het dorp Renkum ligt al sinds jaar en dag een papier
fabriek. Lange tijd hoefden wij ons daar niet mee te bemoeien, maar door 
veranderingen in de bedrijfsvoering van Smurfit Kappa Parenco (SKP) 
veranderde dat de afgelopen jaren. In 2015 werd bekend dat SKP zich bezig 
wil gaan houden met Ultra Diepe Geothermie (UDG) en in 2016 ging de 
fabriek over tot het produceren van ‘fluting en lining’: de basis van karton
nen dozen. Vanaf dat moment is er door een aantal leden over de fabriek 
aan de bel getrokken. 

Ziekmakende wolken waaieren uit over het dorp Renkum.
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In 2021 zijn wij ons verder gaan verdiepen in de fabriek, hun vergun
ningen, hun plannen en hun uitstoot. Met name ook de uitstoot 
vormt een belangrijk punt van aandacht nu een GGDrapport heeft 
aangetoond dat de stank ziekmakend is voor de inwoners van Ren
kum en Heelsum. Daarnaast stoot deze fabriek  niet alleen gelegen 
naast woonkernen, maar ook naast Natura2000 en het Gelders 
natuurnetwerk  enorme hoeveelheden CO2, schadelijke stikstof
verbindingen en waarschijnlijk ook andere zorgwekkende stoffen uit. 
Om te achterhalen wat de effecten van de fabriek zijn, vroegen we via 
de Wet openbaarheid van bestuur veel documenten op. Bovendien 
waren wij aanwezig bij acht sessies van een door SKP georganiseerde 
Omgevingsdialoog, en wij voerden informerende gesprekken met de 
omgevingsdiensten van Arnhem en Nijmegen en met de directie van 
SKP en hun adviesbureau. Daarnaast dienden wij een bezwaarschrift 
in tegen een bouwkundige aanpassing van een gebouw en twee keer 
een zienswijze over ambtshalve wijzigingen van delen van de vergun
ning. 

In het najaar van 2021 maakte SKP bekend de bedrijfsvoering te  
willen aanpassen. Voor die aanpassing is een revisievergunning 
nodig en die kan pas worden verleend als eerst via een milieueffect
rapportage (m.e.r.) is aangetoond wat de mogelijke gevolgen voor 
het milieu zijn. De uitgangspunten en spelregels voor het onderzoek 
dat daarvoor nodig is heeft SKP beschreven in een notitie. Op die 
notitie hebben wij een meer dan uitgebreide zienswijze ingediend. 
Een groot deel van ons commentaar is terug te vinden in het advies 
van de commissie die de m.e.r. uiteindelijk moet beoordelen. Onze 
inzet is dus beloond. Uiteraard zullen wij de gang van zaken rondom 
de revisievergunning nauwlettend blijven volgen.

In 2021 heeft SKP ook bekend gemaakt dat zij als enige in Nederland 
overgebleven zijn om verder te gaan met onderzoek naar ultradiepe 
geothermie. Hoewel daar nu voor de vereniging nog niet heel veel 
aan te doen valt, zijn wij alvast begonnen met het vergaren van ken
nis over dit onderwerp. 

Ten slotte hebben wij een actie van de Bomenbond over het onge
breidelde oppompen van grondwater ten behoeve van de productie 
door SKP van harte ondersteund. Toen bekend werd dat SKP zoveel 
grondwater oppompt, leidde dat in Renkum en omstreken tot veront
waardiging.

1.6. Zienswijze Groene Waarden (Doorwerth)

Nabij Kasteel Doorwerth lag een steenfabriek aan de Rijnoever, waardoor een 
gedeelte van de Doorwerthse Waarden indertijd de bestemming ‘Industrie’ had 
gekregen. Nadat de steenfabricage beëindigd werd zijn de opstallen blijven 
staan en hebben zich hierin een handel in oude bouwmaterialen en een bedrijf 
voor de verwerking van biomassa gevestigd. De naam van het complex werd 
gewijzigd in Groene Waarden. Met name het biomassabedrijf pleegt een aan
slag op het landschap en de natuur van de omgeving. Kasteel Doorwerth heeft 
nu een industrieel complex vlakbij, wat afdoet aan de historische beleving.

Het complex 
Groene Waarden.
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Het biomassabedrijf heeft aan de provincie toestemming gevraagd om haar 
jaarlijkse productie meer dan te verdrievoudigen (naar 60.000 ton hout
massa en 70.000 ton grasmaaisel per jaar). De gemeente Renkum had zich 
al akkoord verklaard met deze aanvraag middels een Verklaring van geen 
bedenkingen. Dit impliceert niet alleen lokale verstoring van landschap en 
natuurwaarden (vlak bij Natura2000 en de Groene Ontwikkelingszone  
Gelderland), maar ook nog veel meer transport over de Fonteinallee en 
door de wijk Kievitsdel in Doorwerth. Bovendien wordt in de toekomst 
voorzien in de aanleg van een insteekhaven vanuit de Rijn.

Vijf Dorpen heeft tezamen met Natuur en Milieu Gelderland een ziens  wijze 
bij de Provincie ingediend over de aantasting van het mooie uiterwaarden
landschap en verzocht geen uitbreidingsvergunning te verlenen. 
Wij wachten de beslissing af.

2. Adviezen en inspraak

2.1. Het Zweiersdal (Oosterbeek)

Het Zweiersdal in Oosterbeek is van grote geomorfologische, cultuur
historische, landschappelijke en ecologische betekenis. De vereniging 
ziet daarom met lede ogen aan hoe de kwaliteiten van het gebied lang
zaam maar zeker verloren gaan. Ook verscheidene bewoners van het 
dal zelf maken zich zorgen. Samen met hen en met wethouder Maouche 
hebben we tijdens een wandeling de problematiek besproken. Vervolgens 
heeft Vijf Dorpen samen met de gemeente een folder over de kwaliteiten 
van het dal gemaakt die aan de buurtbewoners is uitgedeeld. Gemeente 
en Vijf Dorpen willen ook met alle belanghebbenden in gesprek gaan om 
te onderzoeken of er overeenstemming is te bereiken over een betere 
bescherming en zelfs versterking van de dalkwaliteiten. Door de corona 
was het echter niet mogelijk om in 2021 een bijeenkomst te beleggen; we 
verwachten dat in de eerste helft van 2022 wel te kunnen doen.

2.2. De Omgevingswet en omgevingsvisie

De omgevingsvisie is een document waarin de gemeente de hoofdlijnen 
vastlegt voor het ruimtelijk beleid op de lange termijn; in het geval van 
Renkum tot 2040. Hoewel de visie geen juridisch afdwingbare bepalin
gen kent, is het wel ‘zelfbindend’: beslissingen van de gemeente over 
het ruimtelijk beleid moeten in lijn zijn met de visie. De omgevingsvisie 
is dus belangrijk omdat het de uitgangspunten voor het beleid tot 2040 
bevat. Vandaar dat een werkgroep namens de vereniging heeft deel
genomen aan de totstandkoming van dit document.

De werkgroep heeft over een veelheid aan onderwerpen standpunten 
ingenomen. Het belangrijkste daarvan is dat wij ons krachtig hebben 
verzet tegen de mogelijkheid voor grootschalige bebouwing buiten de 
bebouwde kom. Dit punt heeft uiteindelijk tot veel discussie in de raad 
geleid. Daarnaast hebben we onder andere gewezen op het belang van 
het behoud van biodiversiteit, onze zorg uitgesproken over het grond
water en de verdroging, en bepleit dat in onze gemeente geen ruimte is 
voor grootschalige opwekking van energie middels zonneweides.

Uiteraard zijn niet al onze standpunten overgenomen. Maar de omge
vingsvisie zoals die uiteindelijk is vastgesteld verschaft ons de nodige 

Elke paar minuten zwaar transport van biomassa 
domineert op werkdagen de Fonteinallee.
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aanknopingspunten om de gemeente de komende jaren bij de les te 
houden als er belangrijke beslissingen moeten worden genomen over de 
groene leefomgeving en het milieu.

De omgevingsvisie loopt vooruit op de invoering van de Omgevingswet. 
Onder deze wet krijgt burgerparticipatie een grotere rol. Hoewel het  
participatieproces rondom de omgevingsvisie goed is verlopen, vinden wij 
het heel belangrijk dat de gemeente snel de spelregels vastlegt voor  
toekomstige participatietrajecten. Wij hebben hier bij de gemeente op aan
gedrongen, en zijn in afwachting van de eerste initiatieven op dit punt.

2.3. Recreatiedruk natuurgebieden

De zuidelijke Veluwezoom, van Wageningen tot Dieren, wordt wel het Gel
ders Arcadië genoemd. Een van de mooiste gebieden van Nederland, met 
een zeer hoge rijkdom aan planten en dieren. Mede door de coronaperike
len zoeken steeds meer mensen hier hun ontspanning in de open lucht. 

Het is natuurlijk geweldig dat veel mensen genieten van de natuur. Maar 
bepaalde vormen van recreatie gaan ten koste van de natuur zelf. Voor
beelden zijn mountainbikers die overal doorheen jagen en zich ver buiten 
het voor hen bestemde parcours begeven, honden die onaangelijnd loslo
pen waar dat niet is toegestaan, wandelaars die buiten de paden de rust
gebieden van wild ingaan. Daardoor laat het wild zich verjagen en worden 
reptielen, amfibieën en zeldzame insecten platgereden. Verder is er soms 

Tijdens een interview met Omroep Gelderland bij de Boersberg 
denderen om de haverklap mountainbikers via een wandelpad van de 
helling af: over dat pad is het niet meer prettig lopen.
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sprake van ernstige bodemerosie  ook van archeologische structuren: 
sommige mountainbikers rijden gewoon over grafheuvels en romantische 
cementrustieken heen. Niet alleen de natuur heeft te lijden, ook de vele 
bezoekers die op een rustige en gepaste manier willen genieten lijden 
onder het wangedrag van mederecreanten. 
Vijf Dorpen heeft deze problematiek via een open brief onder de aandacht 
gebracht van terreinbeherende organisaties, de gemeenten Renkum en 
Wageningen, en de provincie. Medeondertekenaars waren Vereniging Mooi 
Wageningen, KNNV Wageningen en Stichting Behoud Historische Land
goederen Oostelijke Veluwezoom. In de brief roepen wij op om handhavend 
op te gaan treden en verzoeken wij de provincie Gelderland om hiervoor 
tijdelijk extra geld ter beschikking te stellen uit het coronanoodfonds.

De open brief trok veel journalistieke aandacht, zelfs NPO besteedde er 
aandacht aan. Concrete resultaten zijn helaas nog niet geboekt; misschien 
moeten we nog een keer op de trom slaan.

2.4. De Kapelleboom (Doorwerth)

De vitaliteit en de stabiliteit van de Kapelleboom, op de hoek van de 
Spechtlaan, Dunolaan en de Holleweg, nam de laatste jaren sterk af. 
Door de boom te kande laberen werd geprobeerd de levensduur van deze 
monumentale Hollandse linde (Tilia x europaea) te verlengen. Lang heeft 
dat niet geholpen, want in februari 2021 viel de reus om. 

Uit historisch oogpunt was deze linde van grote waarde. Hij was omstreeks 
1836 aangeplant op de plek van de voormalige kapel van kasteel Doorwerth, 
die werd gesticht rond 1435 door kasteelheer Robert van Dorenweert en 
zijn vrouw Jutta van Asperen. Het huidige dorp Doorwerth is pas omstreeks 
1923 ontstaan.

De restanten van de boom zijn dusdanig instabiel dat ze geen toekomst 
hebben. Om de geschiedenis te laten voortleven, hebben wij in overleg 
met Staatsbos beheer besloten om de Kapelleboom te gaan verjongen. In 
het voorjaar van 2022 zullen stekken van de boom worden afgenomen die 
op hun beurt opgekweekt zullen worden tot een nieuwe jonge boom met 
de genetische eigenschappen van zijn ouder. Het plan is de jonge boom 
op dezelfde plek te planten waar de oude bijna twee eeuwen stond. In de 
toekomst kunnen dan ook generaties na ons weer van een nieuwe, vitale en 
beeldbepalende Kapelleboom genieten.

2.5. Diverse adviezen

De lijst van overige advie
zen is lang en we moes
ten in onze oude emails 
duiken om ons geheugen 
op te frissen. Hierbij een 
overzicht, dat verre van 
volledig is:

•	 We	lieten	ons	informeren	en	gaven	advies	over	de	clusterwoningen	in	Door
werth, die in een bosrijke omgeving zijn neergezet met de bedoeling dat alle 
tuinen zonder schuttingen in elkaar overlopen. In deze tijd gaan velen toch 
over tot een afgesloten paradijsje: men zet schuttingen neer en bederft het 
zo voor de rest. Zonder ingrijpen blijft er straks weinig van het idealistische 
plan over.

•	 We	gaven	adviezen	in	projecten	ter	versterking	van	de	kwaliteit	van	de	
Renkum se beek en de Heelsumse beek. Deze projecten zullen in 2022 een 
vervolg krijgen en we verwachten u hier later meer informatie over te kunnen 
verstrekken.

•	 Wij	adviseerden	over	een	schoolplein	in	Heveadorp.

•	 We	becommentarieerden	een	beleidsnota	water.

•	 Inwoners	gaven	wij	tips	om	nieuwbouwprojecten	in	hun	nabije	omgeving	bij	
te sturen. 

•	 We	zorgden	via	adviezen	voor	de	bescherming	van	enkele	waardevolle	
bomen. Een oude boom die fungeert als roestplaats van ransuilen hebben 
we zo voor kap kunnen redden.

•	 Voor	het	ecologisch	deskundig	beheren	van	enkele	vijvers	gaven	wij	raad,	
daarbij bijgestaan door een enthousiast en deskundig lid van onze vereni
ging, Daan Markx. Met name gingen onze zorgen uit naar de bescherming 
van amfibieën. 
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3. Bestuurszaken

In 2021 vertoonde het ledenaantal een groei van 430 naar 450 personen. 
Door de vele juridische procedures daalde het vermogen van de vereniging, 
maar we zitten nog niet in de gevarenzone, mede dankzij de giften voor ons 
juridisch fonds. 

De jaarvergadering waarin het bestuur verantwoording aflegde over zijn 
activiteiten in 2020 vond plaats op 7 oktober 2021 in de Ontmoetingskerk 
in Doorwerth. Tijdens de jaarvergadering trad Gertjan Renes officieel terug 
uit het bestuur. Gertjan heeft meer dan 10 jaar als bestuurslid enorm veel 
betekend voor de vereniging: hij gaf waardevolle adviezen over het groen
onderhoud aan particulieren en gemeente, zat in diverse klankbordgroepen 
van de gemeente, en was een jaar secretaris van de vereniging. Bovendien 
gaf hij nauwgezet zeer relevant commentaar op de conceptbrieven en  
conceptjaarrekeningen van Vijf Dorpen. We danken hem voor zijn grote 
inzet. Na de pauze van de jaarvergadering hield prof. Wim van de Vries, 
inter nationaal vermaard expert op het gebied van stikstof, een zeer boeiend 
en goed te volgen betoog over de ingewikkelde stikstofcrisis.

Het bestuur is steeds op zoek naar ondersteuning. Als u een bepaalde 
expertise of kwaliteit hebt en zich voor de goede zaak wilt inzetten, neem 
dan contact met ons op. Ook als u geen bestuursfunctie ambieert kan uw 
hulp welkom zijn. Bijvoorbeeld bij het uitzoeken van een bepaald dossier, 
het zorgen voor beeldmateriaal, of het schrijven van brieven.




