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duurzame gemeente 
van Nederland” 





Stichting Milieuvrienden Duiven 

De Milieuvrienden Duiven (MVD) zetten zich in voor het behouden en 
verbeteren van de natuur en de landschappelijke en natuurhistorische 
waarden. De flora en fauna, en de kwaliteit van het milieu waaronder 
bodem, lucht, water en de gezondheid van mensen en een goede 
ruimtelijke ordening zijn onze speerpunten. Wij zijn geen actie-groep 
tegen, maar een behartiger voor het behoud en de kwaliteit van 
leefbaarheid en voor een duurzaam behoud van natuur en landschap 
in onze mooie Liemers. De Stichting is opgericht in november 1988 
en is sinds november 1989 een kerngroep van Milieudefensie en 
tevens aangesloten bij de Gelderse Natuur-en Milieufederatie.  
 

In 2014 bestond de MVD uit 7 leden:  
 

Rennie Verhagen, Gildedreef 64 6921 JJ Duiven 

Secretariaat. Tel. 0316 263177. E-mail: janrennie@upcmail.nl 
 

Bessel Hartogsveld, Boschstraat 4, 6921 MD Duiven 

Penningmeester.T: 0316 261759. E: b.j.hartogsveld@gmail.com 

 

Baukje Boschker, Wilhelminastraat 13, 6921 ZL Duiven 

Lid. T: 0316 280893. E: ???Baukje 

 

Hanneke Spaans, Achtergaardsestraat 9, 6923 BE Groessen 

Lid. T: 0316 333176. E: hanneke.spaans@hetnet.nl 
 

Syb Feenstra, Zilverschoon 8, 6922GV Duiven 

Lid. T: 0316 372804   E: sybfeenstra@gmail.com 

 

Hielko Plantenga, Neptunus 108, 6922 LD Duiven 

Lid. T: 0316 280399 E: h.plantenga@upcmail.nl 
 

Nita Bouwman, Luitpad 9,  6922 KG Duiven 

Web-beheerder. T. 06-38005409  E: bouwmanbws@hotmail.nl 
 

Website: www.milieuvrienden.nl. 
Peter Mekkink is adviseur van onze stichting.  



Voorwoord 

Op onze website staat informatie over themas zoals milieu, 
duurzaamheid, klimaatverandering, gezondheid, landschap enz. We 
maken gebruik van de informatie van plaatselijke, provinciale, 
landelijke en globale bronnen en websites.  

Tijdens Duuve te Gek heeft Nita Bouwman zich opgegeven om onze 
website te beheren.  

 

Samenvatting 

 

In 2014 zijn wij als Milieuvrienden op een breed terrein actief 
geweest. De aanleg van de A15 die grote gevolgen heeft voor mens, 
natuur en milieu. De publicatie van het Ontwerp Tracé Besluit A15 
wordt in 2015 verwacht. Deze zullen we kritisch beoordelen en zo 
nodig onze zienswijze indienen.  

Milieuvrienden blijft zich tegen de aanleg verzetten, maar zet zich ook 
in voor een goede inpassing als de aanleg onvermijdelijk is. Dit doen 
we in een samenwerkingsverband met de Gelderse Natuur en 
Milieufederatie en bewonersverenigingen vanuit de regio Lingewaard, 
Groessen, Loo, Duiven en Zevenaar. 

In het kader van het nieuwe Landschapontwikkelingsplan hebben wij 
zitting genomen in de werkgroep die zich bezig houd met de aanleg 
van de Klompenpaden in Groessen en Loo. De Milieuvrienden gaan 
de geschiedenis van de paden beschrijven en de fotografie en film 
verzorgen voor de folder en de app. 
 

We zetten ons in om de duurzaamheid te promoten door gebruik te 
maken van de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex. 
 

Tevens blijven wij de activiteiten van bedrijven volgen en treden zo 
nodig in overleg.  



Onze activiteiten in 2014 

In 2014 heeft Milieuvrienden Duiven zich bezig gehouden met de 
volgende onderwerpen en activiteiten: 
 

Bezwaarschrift 
Bezwaar aangetekend tegen de realisatie van het betonnen fiets-

voetpad op de Leuvensedijk. 

Onze bezwaren waren oa. de verstoring van het Stilte en Natura 
2000 gebied, de handhaving dat er geen gemotoriseerd verkeer van 
het fietspad gebruik maakt en wij vragen om tijdens de paddentrek 
het fietspad af te sluiten.  

 

Bijeenkomsten en vergaderingen 

In 2014 

 Gemeente Duiven. Commissie en gemeenteraads-

vergaderingen. 
 Vergaderingen Bewonersoverleg Groessen A15. 
 Vergaderingen samenwerkingsverband A15. 
 Gemeente Duiven. Uitvoering Landschap Ontwikkelingsplan 

“Klompenpaden” 
 Bijeenkomst Weidevogels georganiseerd door de 

vogelwerkgroep Zevenaar. 
 Congres Provincie Gelderland “Samenwerken aan Gelderland” 

(samenwerken.gelderland.nl) 
 Ledenvergadering Gelderse Natuur en Milieufederatie. 
 Bezocht inloopavond Omgevingsvisie van de Gelderse Natuur 

en Milieufederatie 

 Workshop Milieudefensie social media. 
 Academie Milieudefensie financiering lokale initiatieven. 
 Ledenavond Milieudefensie “Het Grote Verhaal” 
 Symposium Milieudefensie “Veranderen, hoe doe je dat? 

 Bezoek nieuwbouw Alliander. 



 Bijeenkomst Klankbordgroep Mobiliteitsplan gemeente Duiven 

 Vrijwilligersavond gemeente Duiven. 
 Symposium Staring Advies “Op zoek naar de basiskwaliteit van 

het Landschap”. 
 Tuinproject voor de voedselbank van Chris Blij bezocht. 
 Start en vervolgbijeenkomsten bijgewoond van DEC, 

duurzaamheids expertise center van Lindus 
samenwerkingsverband van bedrijventerreinen in de Liemers. 

  

Commissies, werkgroepen, klankbordgroepen 

Gelderse Natuur en Milieufederatie 

Voor heel veel zaken kunnen we 
terecht bij de GNMF. Met hun 
aanwezige deskundigheid zijn wij in 
staat om problemen adequaat aan te 
pakken. 

Onderwerpen die met de GNMF zijn besproken of waar wij aan 
deelgenomen hebben zijn o.a. de juridische groep rondom de A15 die 
GNMF ondersteunt vnl op gebied van natuur en milieu. Zo werken we 
samen in het protest tegen de voorgenomen doortrekking. 

Wij ontvangen de Seizoensbrief en nieuwsbrieven zodat we op de 
hoogte blijven wat er zoal speelt op natuur en milieugebied in 
Gelderland, en hierop kunnen reageren.  

In 2014 is de GNMF geen stichting meer maar een vereniging 
geworden met leden die inspraak hebben. MVD is lid geworden van 
GNMF. 

Vereniging Milieudefensie 

Als kerngroep van de Vereniging Milieudefensie ondervinden wij 
ondersteuning vanuit de hoofdvestiging 
in Amsterdam. Wij ontvangen de 
afdelingsinfo en nieuws via de mail. 
Indien het voor ons relevant is doen wij 
mee aan de landelijke acties. Een van 



onze leden heeft de academie 2014 gedaan, hiermee wil Milieudefen-
sie de lokale afdelingen ondersteunen met praktische workshops. Be-
zocht het Symposium:”Veranderen hoe doe je dat” en de ledenavond 
“Het grote verhaal”.  

 

Knotploeg Duiven 

In 2014 is de Knotploeg als spin-off van de Stichting Milieuvrienden 
Duiven als zelfstandige groep verder gegaan. Een lid van 
Milieuvrienden is lid van de knotploeg.  
 

Milieugroep Westervoort 
Als er onderwerpen zijn die ons beide aangaan hebben we contact 
met de milieugroep Westervoort.  

 

Plannen voor doortrekking A-15 

Vergaderingen Bewonersoverleg Groessen-Loo waarin de 
Milieuvrienden zitting hebben. De gemeente Duiven heeft regelmatig 
overleg met het bewonersoverleg. De adviezen worden meegenomen 
in de adviezen van de gemeente aan het Projectbureau ViA15. 

Er is ook regelmatig overleg met bewonersgroep Lingewaard en 
Argus A15 Zevenaar en de Gelderse Natuur en Milieufederatie.  
Hierin voorbereidingen voor de inspraakprocedure: waar zitten de 
hiaten, inventariseren wat is belangrijk met name voor natuur en 
milieu, nut en noodzaak, inpassingmaatregelen, prioriteiten, etc. 

Verder is in 2014 2 keer overleg geweest tussen Bewonersoverleg 
Groessen A15 met het projectbureau ViA15 over de plannen en 
mogelijkheden. 

Overleg met studenten Larenstein over werkstuk Groene inpassing. 

Inloopbijeenkomsten projectbureau ViA15 bezocht. 

Overleg over Esdoorn van 250 jaar die staat op het traject van de 
door te trekken A15. 



Voormalige Stortplaats IJsseldijk (Bult van Putman) 
De Provincie concludeert dat er momenteel geen gezondheidsrisico’s 
voor mensen dieren of planten zijn. Daarom kiest men er voor de 
kwaliteit van het grondwater te controleren zonder sanerende 
maatregelen. Mocht er toch meer verontreiniging ontstaan in de 
IJssel de haven of ergens anders dan grijpt de Provincie Gelderland 
alsnog in. Men gaat er vanuit dat schoonmaken amper effect zal 
hebben maar wel veel duurder is dan monitoren. Het grondwater zal 
zich langzaam richting de IJssel verspreiden.  

Via “projectradar ijsseldijkwestervoort” worden we geïnformeerd en 
kunnen we mee praten over de stand van zaken. 
 

Overleg met Gemeente Duiven 

Regelmatig hebben wij contact met de medewerker groenbeheer. 

Onderwerpen die aan de orde zijn geweest: 

 Bomenkap; 
 Groenbeleidsplan; 
 Renovatie openbaar groen; 
 De tuin van Duiven; 
 Ecologische oever Alliander; 
 Uitvoering Landschapontwikkelingsplan. Er zijn gesprekken ge-

voerd met verschillende instanties waaronder de Milieuvrienden 
over de inrichting van het open kommengebied dit heeft in 2015 
geresulteerd in een rapportage “Het Duivense Broek” 
onderzoek naar het inrichten van het kommengebied.   

 

 

Onze activiteiten 

Synerlogic (Centerpoort Zuid) 
Bezoek gebracht aan Synerlogic. Rondleiding door het bedrijf waarbij 
de procesgang werd toegelicht, en de veiligheids- en milieu- 
maatregelen werden besproken. Oefening van de brandweer Duiven 
bijgewoond waarin werd ge-oefend door de brandweercorpsen uit de 
regio. 



Klompenpaden Groessen en Loo 

In het kader van het nieuwe Landschapontwikkelingsplan, is het idee 
ontstaan om twee Klompenpaden aan te leggen, een in Loo en een in 
Groessen. Een klompenpad is een korte rondwandeling door 
agrarisch cultuur landschap. Deze gaat zoveel mogelijk langs 
historische routes en over onverharde paden. De Milieuvrienden 
zullen de geschiedenis van de paden gaan beschrijven en de foto’s 
en filmpjes maken voor de folder en de app. Stichting 
Landschapbeheer Gelderland doet de coördinatie, in samenwerking 
met de Werkgroep Groessen en Loo. 
 

Duuve te Gek 

Presentatie van onze activiteiten bij Duuve te Gek, een markt voor 
organisaties en vereningingen van Duiven. Ons thema was: 
“Duurzaamheid” om bezoekers bewust te maken van duurzaamheid 
in hun leven. De bezoekers konden hun ecologische voetstap 
berekenen en de enquête invullen: “Jouw duurzaam idee”.  Het 
winnende idee: ‘Iedere nieuwbouw vanaf nu energie neutraal 
bouwen’ kwam van John de Groot, die hiervoor een biologisch 
pakket heeft ontvangen. 

Ook hebben we de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI) 
gepresenteerd. De GDI 2.0 bestaat uit 24 indicatoren en de 
onderdelen Mens en Maatschappij, Milieu en Natuur en Economie. 
De GDI is een initiatief van Stichting Duurzame Samenleving, en is 
gebaseerd op de internationale "Sustainability Society Index" 
(landelijke duurzaamheidsindex) en is aangepast om te worden 
toegepast op gemeente niveau. 

Hierover is uitleg gegeven aan belangstellenden en aanwezige politici 
van Lokaal Alternatief, Groen Links, CDA, VVD, wethouder Nijland.  

Verder was er veel belangstelling voor een elektrisch aangedreven 
auto, de Nissan-Leaf, die beschikbaar is voor leden van het project 
"Duurzame A15" en op Duuve te Gek te bezichtigen was. 

 

 



Gemeentelijke Duurzaamheidsindex 

We zetten ons in om duurzaamheid te promoten door gebruik te 
maken van de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex. Momenteel staat 
Duiven van de 408 gemeentes in Nederland op de 20ste plaats.  

Tijdens de bijeenkomst die MVD organiseerde voor en met leden van 
gemeenteraad en het college heeft de gemeente Duiven de intentie 
uitgesproken om de meest duurzame gemeente van Nederland te 
worden. Wethouder Nijland deed deze uitspraak tijdens de 
bijeenkomst. De rol van Milieuvrienden hierin zal zijn het proces in de 
gaten te houden en gevraagd en ongevraagd advies te geven.  
 

Mobiliteitsplan gemeente Duiven 

De gemeente Duiven is gestart met de ontwikkeling van een nieuw 
Mobiliteitsplan, waarin het gemeentelijk verkeerbeleid voor de periode 
2014 – 2025 wordt vastgelegd. Wij maken deel uit van de werkgroep. 
 

Alliander 
Rondleiding over de bouw gehad. Gesproken over de aanleg van een 
ecologische oever en de oeverzwaluwen. Duurzaam bouwen: 
Alliander heeft het Bream-certificate of excellence verkregen. 

 

Telefoon, e-mail 
Er komen regelmatig per telefoon en per e-mail verzoeken om 
informatie binnen bij het secretariaat en de andere leden van onze 
stichting. Die gaan ondermeer over: open haarden en vuurkorfen, 
bomen kap, aanwezigheid van beschermde dieren en soorten, enz. 
Veel vragen kunnen direct beantwoord worden. Over het algemeen 
komen de meeste contacten via e-mail tot stand. 

 

 



Geplande activiteiten 2015 

 Gepland zijn 11 eigen vergaderingen. 

 Bijwonen commissievergaderingen en raadsvergaderingen en 
indien nodig gebruik maken van het inspreekrecht. 

 Bijeenkomsten juridische groep A15, vergaderingen van 
bewonersoverleg Groessen A15 

 Reageren op het OTB (ontwerp tracé besluit) met betrekking tot 
de doortrekking A15. Deze kritisch beoordelen en zo nodig 
zienswijze indienen. 

 Overleg met Gemeente Duiven over Groenbeleid en andere 
relevante onderwerpen. 

 Het volgen van de ontwikkelingen op de bedrijventerreinen. 

 Bijeenkomsten Gelderse Natuur en Milieufederatie bijwonen. 

 Deelname aan campagnes Vereniging Milieudefensie. 

 Bijwonen van voorlichtingsbijeenkomsten, congressen, 
symposia e.d. 

 Bijdrage aan de realisering Klompenpaden. 

 




