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Geachte heer Eitjes, 

Afgelopen mei heeft u vereniging Vijf dorpen in ’t Groen benaderd met het verzoek een 

oordeel te geven over uw bouwplannen aan de Hartenseweg 7 te Renkum. Het betreft de 

bouw van een woning in het Renkums Beekdal, waarvoor een wijziging van het 

bestemmingsplan nodig is.  

De vereniging heeft de plannen bestudeerd, de locatie bezocht en overleg gevoerd met een 

paar belanghebbenden, waaronder Vereniging Mooi Wageningen. De conclusie van beide 

verenigingen is dat zij de plannen niet kunnen steunen. De belangrijkste reden is dat de 

verenigingen principieel tegen het wijzigen van de bestemming ‘natuur’ in bestemming 

‘wonen’ zijn. Naar verluidt is bij de bestemmingsplanwijziging van 2013 de schuur positief 

bestemd binnen de bestemming ‘natuur’, maar om die toestemming nu op te rekken tot het 

bouwen van een woonhuis vinden beide verenigingen niet acceptabel. Het perceel, dat aan 

de Oliemolenbeek grenst, heeft immers niet voor niets de bestemming ‘natuur’ gekregen. 

Ook de informatie over de bouwplannen die Vijf dorpen op 12 juni van de heer Rutjes heeft 

ontvangen, heeft ons niet op andere gedachten gebracht.  

U kunt betogen, en dat heeft u ook gedaan tijdens een raadsontmoeting, dat u de woning 

landschappelijk fraai in zult passen, zodat er sprake is van een kwaliteitsverbetering. Die 

houding waarderen en respecteren we. Maar u heeft niet het eeuwige leven en als de woning 

er eenmaal staat, bestaat het gevaar dat er vergunningsvrij wordt bijgebouwd, dat de woning 

wordt vervangen door een met een ander volume en een andere uitstraling, dat er 



 

verlichting in de tuin komt en dat er feestjes in de tuin worden gegeven. Allemaal heel 

normale activiteiten voor een woonperceel, maar zeer verstorend voor de natuur. Mochten 

ze al wettelijk zijn tegen te gaan, dan kan er niet op worden gerekend dat ze ook niet plaats 

vinden. Het ontbreekt de gemeente immers aan capaciteit om handhavend op te treden.  

Tot slot, ter benadrukking van onze opstelling: het beekdal zou moeten dienen als 

ecologische verbindingszone tussen de Veluwe en de uiterwaarden. Ongeveer 10 jaar 

geleden werd daar nog een bedrag van ruim 40 miljoen voor uitgegeven, hoofdzakelijk om 

bedrijven uit het beekdal te halen. Recent heeft de provincie het plan gelanceerd de 

verbindingszone verder te versterken door de N225 ‘doorlaatbaar’ voor rivierwater en de 

migratie van herten te maken. Ook dat wordt een zeer kostbare operatie. Het is dan wel een 

heel merkwaardige figuur om woningbouw in het beekdal toe te staan. Temeer daar de 

beoogde woning precies ligt in de flessenhals van de ecologische verbindingszone: door de 

aanwezige bebouwing is het beekdal hier op zijn smalst. Het beleid zou juist moeten zijn 

deze hals te verbreden door de schuur weg te halen. Bewoning in de flessenhals, met alle 

uitstraling die daaraan is verbonden (geluid, licht, beweging) doet afbreuk aan de 

ecologische doelstellingen waarvoor veel maatschappelijk geld is uitgegeven en binnenkort 

nog gaat worden uitgegeven.  

Met uw raadsontmoeting heeft u uw plan onderwerp gemaakt van een openbare discussie. 

Dit is de reden dat we deze brief in afschrift sturen naar de gemeente.  
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