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Stichting Milieuvrienden Duiven

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 behoudt 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.

Peter in actie: Peilen in de wadi
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Voorwoord
In november bestond MVD 30 jaar. Terugkijkend op die 30 jaar valt
op dat lid zijn van een milieugroep vooral een kwestie is van
enthousiasme, doorzettingsvermogen en liefde voor de natuur en dan
met name onze mooie maar o zo bedreigde Liemers. Veel
onderwerpen waar wij ons mee bezig houden vergen een lange
adem.
Een kleine greep uit al onze activiteiten: Tropisch Hardhout een van
onze eerste acties, wat nu weer actueel is in verband met de kap op
grote schaal voor de palmolie. De Bult van Putman, sinds kort is
Natuurmonumenten eigenaar, de bult wordt toegankelijk gemaakt
voor wandelaars, maar de vervuiling blijft en stroomt langzaam de
IJssel in.
Voorlichting gegeven over scheiden van afval, reclame drukwerk,
verpakkingen, statiegeld op flessen enz. Aanleg nieuwe
bedrijventerreinen. Meedenken en zo nodig bezwaar aantekenen
tegen bestemmingsplannen, streekplannen, structuurplannen. De
aanleg van de Betuwelijn en de A15 die grote gevolgen heeft voor
mens, natuur en milieu. Maar we merken tot onze vreugde dat veel
van de doelen en acties effect hebben, of gemeengoed geworden en
zijn overgenomen door andere partijen.

Samenvatting
In 2018 hebben wij ons bezig gehouden met de doortrekking van de
A15. We hebben een zienswijze ingediend op de uitspraak van de
Europese Unie inzake de instandhouding van de natuurlijke habitat
en wilde flora en fauna. 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 en
Loo.

We hebben meegewerkt aan het 30 jarig jubileum van de stedenband
Duiven – Gemünde am Main.
Bloemenproject.” Duiven Groessen Loo Bloeit” om overhoekjes en
andere plekken in te zaaien met bloemen.
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Onze activiteiten in 2018
In 2018 zijn we als Stichting Milieuvrienden Duiven met de volgende
onderwerpen en activiteiten bezig geweest:
Bijeenkomsten en vergaderingen
• Inloopbijeenkomsten Rivierpark IJsselpoort;
• Natuurmonumenten voormalige Stortplaats IJsseldijk;
• Bijeenkomsten inzaaien bloemenweides;
• Voorbereidingen en deelname aan 30 jarig jubileum Duiven –
Gemünde am Main;
• Bijeenkomsten over de voorgenomen doortrekking A15 met
Bewonersoverleg Groessen A15, Stichting Loo, Gemeente Duiven,
Water schap Rijn en IJssel, Projectbureau ViA15;
• Info bijeenkomsten Groene Alliantie;
• Kennisgemaakt met Wethouder Gemma Tiedink;
• Bijeenkomst over de toekomst van de Bult van Pitman van
Natuurmonumenten
• Gesprek met GoClean.

Bezwaar gemaakt - Beroep aangetekend
• Zienswijze ingediend. Snelfietsroute langs A15.
• Zienswijze op de uitspraak van het Hof van de Europese Unie
inzake de instandhouding van de natuurlijke habitat en wilde flora
en fauna.
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Commissies, werkgroepen, klankbordgroepen
Gelderse Natuur en Milieufederatie
Voor veel zaken kan MVD terecht bij de Gelderse Natuur en
Milieufederatie. Zonder de daar aanwezige deskundigheid zijn wij niet
in staat om alle problemen adequaat aan te pakken.

Onderwerpen die met de GNMF zijn besproken of waar wij aan
deelgenomen hebben zijn o.a. de regionale werkgroep rondom de
A15 die de GNMF ondersteunt op het gebied van natuur en milieu.
Oogstfeest bezocht met het thema Biodiversiteit in Gelderland
‘Minder insecten Paniek of muggenzifterij’ op weg naar herstel van
biodiversiteit. Wij ontvangen de
Seizoensbrief zodat we op de hoogte
blijven van wat er zoal speelt op natuur
en milieugebied in Gelderland.

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 acties. Milieudefensie
Amsterdam is bij ons op bezoek
geweest. Zij bezoeken alle groepen die
bij Milieudefensie zijn aangesloten om te
weten waar deze zich mee bezig houden
en hoe zij hen kunnen ondersteunen.

Plannen voor doortrekking A-15
• Gereageerd op Snelfietsroute langs A15 en aandacht gevraagd
voor:
• Verlichting, een storende factor voor de natuur;
• Scheiding van fietsers en wandelaars;
• Rekening te houden met Klompenpaden
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• Doortrekking fietspad waar niet nodig.
• Populier/Esdoorn op traject A15 kan niet meer verpoot worden

heeft last van zwammen. Populier inruilen voor andere beplanting.

• Inloopbijeenkomsten bezocht over de Milieurapportage en

•
•

•
•

ontwerpbesluiten over de grondwateronttrekking t.b.v. het
verleggen van de kabels en leidingen door de Gasunie/Vitens en
Liander.
Overleg bewoners en gemeente over de uitvoering van de
oostelijke aansluiting van de brug en de landschappelijke
inpassing daarvan.
Afstemmingstraject landschap rondom de A15 deelnemers
Landschapsbeheer Gelderland, Bewoners, Milieuvrienden,
Rijkswaterstaat, gemeente Duiven. Aan de hand van de
plattegrond kon men ideeën spuien die dan ingetekend werden.
Enkele ideeën zijn:
• één rij bomen laten staan op de Rijksweg;
• bestaande structuren versterken;
• stuk grond tussen Duiven en Zevenaar daar bomen
aanplanten;
• zonnepanelen op de taluds en ecologisch gebied aanleggen;
MVD heeft er nogmaals op aangedrongen om de natuur onder de
brug niet te vergeten.
We hebben de uitspraak van het Hof van Europese Unie inzake de
instandhouding van de natuurlijke habitat en de wilde flora en
fauna ontvangen en in december onze zienswijze ingediend.
Voormalige Stortplaats IJsseldijk (Bult van Putman)

Natuurmonumenten is in 2018 eigenaar geworden van de Bult van
Putman (geschonken) en heeft de kleiputten aangekocht, samen ruim
30 hectaren. Natuurmonumenten is eigenaar van de toplaag alles wat
daar onder zit blijft van de Provincie. Deze blijft verantwoordelijk voor
het onderhoud. Ze zorgt ook voor de verwijdering van de bomen die
op de bult staan. De worden te groot en de wortels kunnen de
afdekking van de bult beschadigen. Vanaf januari 2019 is de bult
toegankelijk voor wandelaars als recreatie voor de plaatselijke
bevolking.
Via de Provincie Gelderland worden wij geïnformeerd over de stand
van zaken. In het rapport grondwatermonitoring van 2018 blijkt dat
rondom de stortplaats het grondwater vooral verontreinigd is met
zware metalen Vanadium en Wolfraam. De verontreiniging stroomt
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via het 1e watervoerend pakket richting de insteekhaven van de
IJssel waarna het zich verspreid richting de IJssel. De signaalwaarde
voor Vanadium in één van de pijlbuizen wordt overschreden
eveneens zoals in voorgaande jaren. Eind 2019 vindt een volgende
monitoring plaats.
30 jarig jubileum Duiven – Gemünde am Main

MVD heeft meegewerkt aan de
voorbereiding en viering van het 30
jarig jubileum van de stedenband.
Er is een insectenvriendelijke boom
geplant in het Gemünde am
Mainpark. Tijdens een rondrit door
het buitengebied en het
bedrijventerrein was duurzaamheid
het thema. Peter heeft een
grondwater pijlbuis laten zien in een
wadi in de wijk Ploen - West ter
illustratie van de werking van wadi
als waterberging. Samen met de
Weidevogels werkgroep was er een
film over de weidevogels in het
Duivensebroek. Iedere gast uit
Gemünde heeft een zakjes vlinderen bijenbloemenzaad aangeboden
gekregen.

Overleg met Gemeente Duiven
Regelmatig hebben wij contact met de beleidsambtenaar
groenbeheer. Leidraad tijdens de gesprekken zijn:
• beleid en beleid gerelateerd
• Lokale vragen/acties
• Toekomst
Onderwerpen die aan de orde zijn geweest:
• Duiven energie neutraal;
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•
•
•
•

Landschap Ontwikkelingsplan;
Participatie in de groep Landschapsontwikkelingen;
Groenbeleidsplan. Bladhopen egels;
Beleid kapvergunningen: Waar moeten gemeente minimaal aan
voldoen wat betreft de kap van bomen. Wij dringen aan om
minimaal een bomenbeleidsplan op te stellen;
• Rietbeheer gemeente en Waterschap Rijn en IJssel. In het
Horsterpark zijn er karekieten gesignaleerd;
• Bijeenkomst Stimuleringsbeleid Duiven;
• Landschapscafé. Onder leiding van de gemeente hebben we
samen met: Weidevogelbeschermingsgroep,
Nestkastenbeschermingsgroep, Stichting Boerderijeducatie,
Imkervereniging gesproken hoe wij als verenigingen elkaar kunnen
versterken en weten wie wat doet.
Klompenpaden Groessen en Loo

Klompenpaden zijn cultuurhistorische wandelroutes, vaak over
onverharde paden door agrarisch gebied.
Het Kandiapad is 16 km. Men wandelt over oeverwal en dijken, door
uiterwaarden en over kerkenpaden in het mooie buitengebied van
Groessen.
Het Husloapad is 16 km. Deze wandeling brengt de wandelaar over
dijken, langs waaien, door de uiterwaarden en de weilanden in het
mooie buitengebied van Loo en Duiven.
MVD blijft betrokken bij het onderhoud van de klompenpaden.

Inzaaien bloemenweides
Dit is een initiatief om de
gemeente Duiven kleurrijker te
krijgen. Er is gesproken over
verschillende initiatieven zoals
‘Dorpen in het groen’ van
Landschapsbeheer Gelderland.
Het is de bedoeling om
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gezamenlijk zoveel mogelijk mensen bij het plan Duiven Groessen
Loo Bloeit te betrekken.

Rivierpark IJsselpoort
We hebben deel genomen aan de werkateliers, waar vier kansrijke
oplossingen voor de IJssel en de uiterwaarden werden
gepresenteerd. Onze voorkeur gaat uit naar de oplossing: ‘Ruimte
voor Water en Natuur’, hierdoor ontstaat een klimaatcorridor die de
Oost Veluwe verbindt met de Geldersepoort.

Horsterhof

De biologische boerderij de Horsterhof heeft van de gemeente te
horen gekregen dat de pacht overeenkomst van 3.2 hectare grond
eind 2019 niet verlengd wordt. De gemeente wil de grond verkopen.
Hiermee gaat kostbare biologische landbouw grond verloren en komt
het voortbestaan van het bedrijf in gevaar.
Wij vragen gezamenlijk met politieke partijen gemeente: “Verleng de
pachtovereenkomsten geef de boerderij de kans om financiële
middelen bij elkaar te
krijgen”.
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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.
Naschrift

Veel verschillende onderwerpen hebben het afgelopen jaar onze
aandacht gehad. Vooral de A15 en de aantasting van het
buitengebied baart ons grote zorgen.
Immers elk verlies dat wordt geleden op het milieufront is een
gezamenlijk verlies.
Vooral nu steeds meer mensen zich bewust worden van het belang
van een schone leefomgeving.
We zijn een groep met verschillende expertises, die ieder op haar/zijn
eigen manier gebruikt.
Vrijwilligers gezocht
Bent u geïnteresseerd in de natuur en milieu en heeft u tijd, tips, raad
en/of advies, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Een
uitbreiding met een aantal enthousiaste mensen zou heel fijn zijn.
We zoeken speciaal mensen die het klimaatthema willen oppakken
en deelnemen aan het klimaatdebat.
En we zoeken
iemand om de
website en de
social media te
beheren.

10

Geplande activiteiten MVD 2019
We hebben in 2019 11 eigen vergaderingen gepland.
Daarnaast:
• Bijwonen commissievergaderingen en raadsvergaderingen en
indien nodig gebruik maken van het inspreekrecht.
• Contacten onderhouden met ambtenaren en raadsleden over
diverse natuur en milieuaangelegenheden en ruimtelijke ordening
in de gemeente Duiven.
• Voorbereiding 30 jarig bestaan Stichting Milieuvrienden Duiven
• Contacten met het Jumelage comité
• Zoeken naar verbindingen en versterken van contacten met
andere groene- en grijze groepen en activiteiten. Onder meer door
deelname aan het Landschapscafé.
• Bijeenkomsten Bewonersoverleg Groessen A15, overleg met
gemeente 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. Dit in afwachting van de uitkomst bij de
Raad van State.
• Bijeenkomsten Gelderse Natuur en Milieufederatie.
• Deelname campagnes Vereniging Milieudefensie en gebruik
maken van het lokale groepenloket.
• Bijwonen voorlichtingsbijeenkomsten, congressen, symposia e.d.
• 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.
• Ontwikkelingen rondom geluidsoverlast m.b.t. Vliegveld Lelystad
volgen.
• Overleg met de bedrijven op de industrieterreinen betreffende
afvalstromen en dergelijke.
• Volgen van de opgave ten aanzien van de energie transitie.
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Stichting Milieuvrienden Duiven
In 2018 bestond Milieuvrienden Duiven uit vijf leden en een adviseur:
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: secretariaat@milieuvrienden.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, 6922VG Duiven
Lid. T: 0316 372807 E: sybfeenstra@gmail.nl
Peter Mekkink: Adviseur Milieuvrienden Duiven

Algemene e-mail: info@milieuvrienden.nl
Secretariaat: secretariaat@milieuvrienden.nl
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