zaterdag 16 juni 2012 De Gelderlander

opinie | 39

Kijk voor het laatste regionale nieuws ook op:
dg.nl/devallei

Geef Otterloërs gratis
toegang tot nationaal park
De gemeente Ede en Het
Nationale Park De Hoge Veluwe kibbelen over het Otterlose Bos. Een oplossing
zou zijn Otterloërs gratis toegang tot het park te geven.

door Tonny Meijerman

Z

e staan als kemphanen
tegenover elkaar: de gemeente Ede en Nationaal Park De Hoge Veluwe. Het park wil het Otterlose Bos
inlijven. De Otterloërs wensen dit
stuk natuur vrij te mogen gebruiken. Immers het gebied is altijd al
een vrij toegankelijk bos geweest
voor recreanten.
Het probleem is dat beide partijen
sterke argumenten hebben voor
hun standpunt. Otterloërs wijzen
er bij monde van de gemeente
Ede op dat er een afspraak ligt dat
het bos vrij toegankelijk blijft voor
iedereen. Bovendien is niet aangetoond dat het toezicht (door de gemeente) onvoldoende is. Het aantal overtredingen (onder meer

drugsgebruik en -handel) in het
bos wijkt niet af van de andere natuurgebieden binnen de gemeente
Ede.
Het Otterlose Bos is een prachtig
wandelgebied dat de plaatselijke
bevolking voor geen goud wil missen. Bovendien is de Boveneindseweg, die dwars door het bos loopt,
eigendom van de gemeente Ede.
De Hoge Veluwe, eigenaar van het
bos, wil het gebied binnen de afrastingen van haar park brengen
en heeft daarvoor een aantal redenen. De veiligheid, criminaliteit en
onrust in het gebied is in het geding, zegt het park. Met name
mountainbikers crossen meedogenloos door het terrein en brengen schade toe aan flora en fauna.
Binnen het gebied zijn zeldzaam
voorkomende bomen die volgens
de Hoge Veluwe het beste door
haar beschermd kunnen worden.
Bovendien dient het Otterlose Bos
bij de wildbaan van de Hoge Veluwe betrokken worden om de migratie van wild in relatie tot het
functioneren van ecopassages mogelijk te maken. Verder is een uitbreiding van het park met tweehonderd hectare (4 procent van
het huidige areaal) commercieel
aantrekkelijk. Een groter park is
aantrekkelijker voor de (betalende) bezoeker. Al wordt dit argument niet door de Hoge Veluwe
gebruikt.
De Otterloërs hoeven zich geen
zorgen te maken, vindt de Hoge
Veluwe, als het bos door het park
wordt ingelijfd. Even een kaartje

kopen bij de kassa en het hele gebied is vrij om in te wandelen. Natuurlijk een zwak argument waarmee je geen vrienden maakt. Wellicht is het beter om de inwoners
van het dorp gratis toegang te geven tot het park. Iedereen blij en
weer even goeie vrienden.

van de dag
@whasselaar Nico vd Poel
(SGP) deelt pepermuntjes uit.
De preek was gister snel afgelopen.
@Willemien Hasselaar
@Marijeeleveld De Huurdersbond feliciteert je met je nieuwe uitdaging als wethouder,
mooi dat je zo kort op de
wachtlijst hebt gestaan.
@hkregting
Van pure frustratie heeft de
Prins van Oranje al twee
wc-potten losgerukt en op het
gazon gesmeten. #neddui
@Koningin_NL
En Oranje en GVVV in een
jaar is wel een beetje veel van
het goede.
@Ties_Elzenga
Welke cutie is in #rhenen en
lachte heel lief naar mij? (Ik;
Meisje op rode fiets, adidas
schoenen, spijkerjackje)
@xliefsroosje
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Rijnbrug

E

en extra rijstrook moet
de automobilisten die
zich dagelijks over de
Rijnbrug tussen Rhenen en Kesteren wurmen, verlichting geven.
Uiterlijk 2016 moet deze tijdelijke oplossing er zijn, meldden
de provincies Utrecht en Gelderland deze week. De
rijstrook wordt ’s ochtends
opengesteld voor verkeer vanuit de Betuwe en ’s avonds voor
verkeer uit de tegenovergestelde richting.
Een definitieve oplossing moet
daarna nog gekozen worden:
verbreden van de huidige brug
en van de wegen ernaartoe, een
nieuwe brug tussen Opheusden en Wageningen of een
brug in het westen, bijvoorbeeld tussen Echteld en Elst
(Utrecht).
Het is goed dat Provinciale Staten zich houden aan de belofte
die ze vorig jaar hebben gedaan
in de aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten. Ze
maken nu waar door de plannen die ze toen uitvouwden,
concreet te maken en het niet
te laten bij verkiezingsretoriek.
Toch wringt het. Juist bij een

project als de Rijnbrug, die
twee provincies met elkaar verbindt, wreekt zich dat er niet alleen twee gemeenten, maar
ook twee provinciebesturen
moeten besluiten – en geld moeten investeren. Het wachten tot
de ander ook geld vrijmaakt, levert vertraging op en voor beide provincies ligt de brug ver
van het provinciehuis en ver
buiten het gezichtsveld.
Het duurt allemaal wel erg
lang. Wie de plannen van de afgelopen jaren heeft gevolgd,
heeft de wissel-rijstrook ofwel
tidal flow al vele malen eerder
zien langskomen. Maar tot uitvoering is het nooit gekomen.
En intussen rijdt de automobilist nog steeds iedere dag met
bijna 32.000 anderen over de
brug en intussen zijn er files op
de brug zelf, op de wegen ernaartoe en in het stadje Rhenen zelf.
Het is fijn dat er eindelijk schot
in de zaak zit. Maar voor de vele weggebruikers die elke dag
te maken hebben met deze flessenhals in de regio, is de gekozen oplossing te laat en
(nog)niet afdoende. Kortom, teleurstellend.

Reageren?
redactie.ede@gelderlander.nl

Wonen 2.0

postbus 8270

door Saskia Wassenaar

Een slok op een borrel
In Wageningen werken 31 huishoudens aan het energieneutraal maken
van hun woning. Dit gaat een flinke
stap verder dan energie besparen alleen. In De Gelderlander elke maand
een van die huishoudens.

D

at het geld oplevert, is
volgens Frans Sweers
het makkelijkste argument om anderen te
overtuigen van het nut van milieuvriendelijke investeringen in huis.
Sweers (49) is dan ook milieu-econoom. Met zijn vrouw Lonne Ger-

ritsen en dochters Linde en Mijke
bewoont hij een huis aan de Fabriciuskade in de wijk Noordwest.
„We wonen hier sinds mei 1995”,
vertelt hij. „We zijn de eerste bewoners van dit huis, van dit blok
van tachtig zelfs.”
Noordwest staat bekend om de
voor die tijd milieuvriendelijke woningbouw. „Dit huis is beter geïsoleerd dan gemiddeld. Er zijn milieuvriendelijke materialen gebruikt en we zijn aangesloten op
stadsverwarming”, somt Sweers
op.

De familie Sweers voor haar woning in Noordwest.

foto Herman Stöver

Hierin zit ’m ook de uitdaging. Is
energieneutraal wonen onder die
omstandigheden wel haalbaar?
Loskoppelen van de stadsverwarming kan immers niet. Met energiekosten die harder stijgen dan de
inflatie de moeite van het onderzoeken waard, vond Sweers.
Het gezin is begonnen met bescheiden maatregelen. Een borstel
op de brievenbus, radiatorfolie achter de verwarming, ledlampen en
een dranger op de huiskamerdeur.
„Kleine dingen, maar het scheelt
een slok op een borrel”, zegt
Sweers. „Zonder dat het te veel ingrijpt in ons leven.” Via het project heeft hij een energiemeter in
de meterkast. „Ook dat scheelt, je
ziet precies wanneer veel energie
verbruikt wordt.”
Grotere ingrepen staan wel op het
wensenlijstje: kunststof kozijnen
(„Want kunststof recyclen kan prima”) met trippel glas en zonnepanelen op het dak. „En ik ben aan
het stoeien met de warmwatervoorziening”, vertelt Sweers. Zo
denkt hij aan zonnecollectoren die
water voorverwarmen voor de
warmtewisselaar in de meterkast.
Investeringen die volgens de milieu-econoom meer opbrengen
dan geld op de bank. Alleen ventilatie, daarvoor zoekt hij nog een
goede, bij het huis passende oplossing: „Want daaraan gaat nu een
kwart van de energierekening op.”

BRIEVEN
Brieven richten aan:
Redactie Vallei De Gelderlander
Postbus 8270, 6710 AG Ede
E-mail:
redactie.ede@gelderlander.nl

conforme prijs ervoor betalen die
de grond bij het beoogde gebruik
waard is.
Ewout
via DG.nl

Rijnbrug Rhenen
Wijkwerk Rhenen
Links, rechts of het midden. Voor
het gemeentebestuur maakt het
niet meer uit. Iedereen gelijk. Het
hele verenigingsleven en de daarop
doldraaiende vrijwilligers worden
kapot bezuinigd.
Wat blijft er nog over van het unieke karakter van Rhenen met een diversiteit aan verenigingen en hardwerkende vrijwilligers.
Als nu ook de comminicatie stopt,
dan ontstaat teleurstelling. Gemeentebestuur pas op uw zaak. U
slacht de kip met de gouden eieren.
Rhenusje
via DG.nl

Onteigening BTA 12
Natuurlijk wil de gemeente de
grond voor zo weinig mogelijk ‘verkrijgen’ om deze na bijvoorbeeld
een bestemmingsplanwijziging zo
duur mogelijk te verkopen. De oorspronkelijke eigenaar heeft het nakijken, deze houdt er vrijwel niks
aan over.
Dus gemeente, gewoon een markt-

Extra rijstrook op de brug heeft
geen zin. Eerst moet de ontsluiting
in Rhenen beter worden gemaakt.
Hoe vaak moet de auto’s richting
Veenendaal niet stoppen voor het
stoplicht?
Het is voor auto’s, fietser en wandelaars die naar Veenendaal gaan
of naar werk en school in Rhenen.
Zolang het na de brug in Rhenen
niets verandert, lossen de files niet
op. De stoplichten daar houden
het verkeer op, er moet een grote
rotonde komen dat lost iets op.
Nellie
via DG.nl

Rijnbrug Rhenen (2)
Als de economie aantrekt, wil
Almere/Randstad Noord een betere ontsluiting richting Duitsland.
Dan komt doortrekken van de A30
toch weer in beeld. Zeker als de
A15 tegen die tijd ook doorgetrokken is naar de A12. Het Binnenveld
lijkt erg op de lage gronden in
Noord- en Zuid-Holland.
Karel
via DG.nl

