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Stichting Milieuvrienden Duiven
De Stichting Milieuvrienden Duiven (MVD) zet zich in voor het woon en leefklimaat voor bewoners van Duiven en omgeving door te
streven naar en het behouden en verbeteren van de natuur en de
landschappelijke en natuurhistorische waarden. Onze speerpunten
zijn flora en fauna, de kwaliteit van het milieu zoals bodem, lucht en
water, en een verantwoorde ruimtelijke ordening. Het welzijn en de
gezondheid van mensen in en om Duiven staat centraal. Wij zijn geen
actiegroep tegen maar een behartiger voor het behoud van natuur en
landschap in onze mooie Liemers. De Stichting is opgericht in
november 1988 is sinds november 1989 een kerngroep van
Milieudefensie en aangesloten bij de Gelderse Natuur en
Milieufederatie.

Samenvatting
We zijn heel blij dat met ingang van 17 februari Hanneke Spaans
onze nieuwe voorzitter is. Op die datum is zij toegetreden als lid van
ons dagelijks bestuur in de
functie van voorzitter.
Tijdens de Liemerse
Beursvloer is er een match
gemaakt met Frank Welten.
Frank heeft een eigen bedrijf
genaamd:
publiceervoormij.nl. Hij heeft
aangeboden om ons te
helpen bij het vernieuwen van
onze website.
In 2016 hebben wij ons vooral bezig gehouden met de doortrekking
van de A15 die grote gevolgen heeft voor mens, natuur en milieu.
MVD zet zich in voor een goede inpassing van de A15. Dit doen we in
samenwerking met: Bewonersoverleg Groessen A15, de Gelderse
Natuur en Milieufederatie, Bewonersverenigingen vanuit de regio
Lingenwaard, Groessen, Loo en Zevenaar.
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Onze activiteiten in 2016
In 2016 zijn we als Stichting Milieuvrienden Duiven met de volgende
onderwerpen en activiteiten bezig geweest:
Bijeenkomsten en vergaderingen







Informatie avond over Programmatische Aanpak Stikstof [PAS]
van de Gelderse Natuur en Milieufederatie
Cursus Gelderse Natuur en Milieufederatie over Wildcrime.
Bijeenkomst van Milieudefensie Nijmegen “Vind je ook dat het
anders moet”
Deelname aan de Ledenvergadering van Milieudefensie
Bijeenkomst Beursvloer Liemerse Uitdaging.
Lezing B2B De Liemers “Zon op het Dak” van Hollandse Bodem
BV .

Bezwaar gemaakt - Gereageerd

Gereageerd op de aanleg van een Fietstunnel bij Zuidsingel.

Bezwaar gemaakt tegen verharding parkeerplaats Horsterpark

Gereageerd op het verhogen van de maximale snelheid op de
A12 naar 130 km/uur.

Bezwaar gemaakt tegen het opheffen van het stiltegebied
Weide Oude Rijnstangen bij de Provincie Gelderland.

Commissies, werkgroepen, klankbordgroepen
Gelderse Natuur en Milieufederatie
Voor heel veel zaken kunnen we terecht bij de Gelderse Natuur en
Milieufederatie. Zonder hun deskundigheid kunnen wij minder
adequaat problemen aanpakken.

Onderwerpen voor dialoog en informatie zijn o.a. de regionale
werkgroep rondom de A15 die de GNMF ondersteund op het gebied
van natuur en milieu. Infoavonden over Programmatische Aanpak
Stikstof en Wildcrime. Wij ontvangen de
Seizoen brief om op de hoogte te blijven
van natuur en milieuontwikkelingen in
Gelderland.
3

Vereniging Milieudefensie
Wij zijn een kerngroep van de Vereniging Milieudefensie Amsterdam.
Wij ontvangen de afdelingsinfo en nieuws via de mail. Indien het voor
ons relevant is, doen wij mee aan de
landelijke actie. MD is bezig met een
nieuw samenwerkingsverband met lokale
groepen en bewegingen. MVD geeft
input in het besluitvormingsproces.
Plannen voor doortrekking A-15
Na het indienen van onze zienswijze op het Ontwerp Tracé Besluit in
december 2015 is het even rustig geweest. Het proces is doorgegaan
met dialogen met de gemeente Duiven, het Projectbureau ViA15 en
het Waterschap. Er zijn maandelijkse vergaderingen van het
Bewonersoverleg Groessen A15 (BOG) waarin de MVD zitting heeft.
In 2016 is er gemiddeld een keer per drie maanden overleg geweest
tussen de gemeente en het BOG, twee keer met het Projectbureau
ViA15. en een keer met het Waterschap Rijn en IJssel.
Thema’s die uitvoerig zijn besproken: * het plaatsen van peilbuizen
om veranderingen in de grondwaterstanden te monitoren. * het
voorkomen van schade bij en na de aanleg. Er komt een ‘één-loket
systeem’ voor het melden van schade. * De bewoners pleiten verder
voor een ‘omgekeerde bewijslast. * Knelpunten in het tracé zijn
besproken.
De provincie heeft verder geprobeerd om het stiltegebied op te
heffen, maar hebben dit onder druk van belanghebbenden
ingetrokken.
In december hebben bewonersgroepen van Loo, Groessen en
Lingewaard de stichting ‘Duurzame Aanleg A15’ opgericht met als
doel om via crowd funding een advocaat in de hand te nemen voor
het beroep na de publicatie van het Tracé Besluit (maart 2017). MVD
heeft zich bij de stichting aangesloten.
Voormalige Stortplaats IJsseldijk (Bult van Putman)
Via Moderator projectradar IJsseldijk worden wij geïnformeerd over
de stand van zaken. www.projectradar.nl. In 2016 heeft onderhoud
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plaatsgevonden aan de ringsloot die zorgt voor de afwatering van het
regenwater. Rondom de stortplaats is het grondwater vooral
verontreinigd met zware metalen Vadium en Wolfraam (waarbij geen
bedreiging is van de kwaliteit van het oppervlaktewater). De
verontreiniging stroomt via het 1e watervoerend pakket richting de
insteekhaven van de IJssel waarna het zich verspreid in de IJssel. De
Provincie heeft na verschillende saneringsplannen te hebben
afgewogen, gekozen voor een jaarlijkse monitoring.
Overleg met Gemeente Duiven
Regelmatig hebben wij contact met de medewerker groenbeheer.
Onderwerpen die aan de orde zijn geweest:










Kap bomen op het terrein van Welleveld.
Pleiten voor het weer instellen van de lijst historische en
beeldbepalende bomen
Landschapsontwikkelingsplan
Groenbeleidsplan
Verplanten oude Es
Plantsoentje Centerpoort Noord [verrommeling]
Tuin van Duiven
Klompenpaden
Industrieterrein Seingraaf bouwaanvraag Groot Handelsgebouw

Overige activiteiten
Gemeentelijke Duurzaamheidsindex
We zetten ons in om de duurzaamheid te promoten door gebruik te
maken van de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex. Er is een
gesprek geweest met wethouder Nijland over de inzet van de
gemeente om tot verdere duurzame keuzes te komen en de
duurzaamste gemeente van Nederland te worden.
Eind 2016 is de nieuwe Duurzaamheidsindex uitgekomen, en de
werkbladen zijn opgevraagd en gedeeld met de gemeente.
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Klompenpaden Groessen en Loo
Op 1 juli 2016 zijn de Klompenpaden: Kandiapad en Husloapad
officieel geopend. Klompenpaden zijn cultuurhistorische
wandelroutes, vaak over onverharde paden door agrarische gebied.
Het Kandiapad is 16 km lang. Men wandelt over oeverwallen en
dijken, door de uiterwaarden en over kerkepaden in het mooie
buitengebied van Groessen.
Het Husloapad is ook 16 km lang. Deze wandeling brengt de
wandelaar over dijken, langs waaien, door de uiterwaarden en de
weilanden in het mooie buitengebied van Loo en Duiven.
Beide wandelingen starten bij de
Wellinghoeve in Groessen, maar
men kan natuurlijk ook elders
‘opstappen’. Zie klompenpaden.nl
MVD blijft betrokken bij het
onderhoud van de klompenpaden.
Alliander
De Ecologische oever bij Alliander is gereed gekomen.
Met de ecoloog en een medewerker van Alliander hebben we in het
voorjaar de oever bekeken. De rugstreeppadden hadden zich al hier
gevestigd.
Rijkswaterstaat
Bezwaar gemaakt bij Project Stroomlijn tegen het kappen van de
knotwilgen en het weghalen van riet en ruigte in de Loowaard.
Waterschap Rijn en IJssel
We hebben contact gehad met het Waterschap over de
oppervlaktewaterkwaliteit in de Vergert en de duiker in Droo Zuid.
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Contacten en aanvragen via telefoon en 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. Veel vragen kunnen direct beantwoord worden.

Geplande activiteiten 2017














We hebben 11 eigen vergaderingen gepland voor 2017;
Bijwonen commissievergaderingen en raadsvergaderingen en
indien nodig gebruik maken van het inspreekrecht;
Contacten onderhouden met B&W, ambtenaren en raadsleden
over diverse milieuaangelegenheden en ruimtelijke ordening in
de gemeente Duiven;
Bijeenkomsten Bewonersoverleg Groessen A15, overleg met
gemeente, waterschap en projectbureau ViA15 over
voorgenomen doortrekking A15;
Bijeenkomsten regionale groep rondom de voorgenomen
doortrekking A15;
Kritisch volgen van het proces rondom de voorgenomen
doortrekking van de A15 en met name het Tracé Besluit A15
dat in de eerste helft van dit jaar uitkomt. Beroepschrift
opstellen voor vernietiging van het Tracé Besluit;
Bijeenkomsten Gelderse Natuur en Milieufederatie;
Deelname campagnes Vereniging Milieudefensie;
Bijwonen voorlichtingsbijeenkomsten, congressen, symposia;
Indien noodzakelijk bezwaar aantekenen tegen gemeentelijke,
provinciale en nationale plannen die het landschap en de
leefbaarheid sterk aantasten, bodem, water en
luchtverontreiniging veroorzaken en / of de geluidsnormen
overschrijden .
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Stichting Milieuvrienden Duiven
In 2016 bestond Milieuvrienden Duiven uit 7 leden:
Hanneke Spaans, Achtergaardsestraat 9, 6923 BE Groessen
Voorzitter T: 0316 333176. E: hanneke.spaans@hetnet.nl
Rennie Verhagen, Gildedreef 64, 6921 JJ Duiven
Secretariaat - T: 0316 263177. E: 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.boschker@outlook.com
Sybrand 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.b.plantenga@vodafonethuis.nl
Nita Bouwman, St. Jozefstraat 4, 6923 BV Groessen
Web-beheerder - E: info@bouwmanwebservice.nl
Peter Mekkink: Adviseur Milieuvrienden Duiven

Website: www.milieuvrienden.nl
Algemene e-mail: info@milieuvrienden.nl
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