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BEWONERS VERENIGING KIEVITSDEL  

Jaargang nr .  19  
A C T I V I T E I T E N  2 0 1 4 / 2 0 1 5  
( B =  B V K - L E D E N )  

( B L =  B L I K V A N G E R - L E D E N )  

( F =  F R I T I L L A R I A - L E D E N )  

B: Nieuwjaarsbijeenkomst in 

restaurant Kievitsdel 

(uitnodiging in deze Kievit) 

20  jan. 

20.30u 

 

B: ALV 2015 mrt 

B: Koffieochtend/ lezing 

door prof. Blom over ’onweer’ 

22 apr. 

10.30u 

 B V K  N I E U W S B R I E F   

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 

Leden en begunstigers van de Bewoners Vereniging Kievitsdel zijn 

van harte welkom op dinsdag 20 januari 2015  – vanaf  20.30 uur –  

in Restaurant Kievitsdel. 

= VROEGER WAS ALLES BETER = 
PAUL TEN HOVE Het bestuur van de Bewoners Vereniging 

Kievitsdel wenst U Prettige Kerstdagen 

 en een Voorspoedig 2015. 

 Foto:  

 10 okt. 2005 

 Azijnboom in tuin  

fam. Den Burger 
 

Raymond den Burger 

Toch nog een Kerstfoto 
Dit jaar is het niet met dank aan de bewoners van Kie-

vitsdel, maar aan de vooruitziende blik van uw redactie 

te danken dat er toch een hooglans kleurenfoto staat op 

uw Kerstnummer. 

 

Het aantal inzendingen dit jaar was te klein voor een 

competitie. Geen enkele inzending! Kennelijk is het 

aantal camera's omgekeerd evenredig met het aantal 

goed genomen foto's. 

 

De redactie heeft durven improviseren door een jury sa-

men te stellen die in bewaarde bestanden een eerste 

keus doet. De jury bestond uit Frouke Burema, Liedeke 

Schoemaker en Sep Toelstra, allen van onbesproken ge-

drag en niet corrupt, hierbij bedankt voor jullie moeite. 

Door deze inzet hebben we nu een winnende foto uit de 

camera van Raymond den Burger. 

Voorwaarschuwingen 
* Parkeren op beplante bermen 

Op verschillende plaatsen in de wijk zien de bermen er 

niet uit, deels plat gereden door geparkeerde voertuigen. 

Jammer, het doet afbreuk aan een fraaie aanblik van onze 

wijk. Ingevolge een artikel uit de Algemene Politie Veror-

dening (APV)  is het niet toegestaan voertuigen te parke-

ren op bermen. De politie zal er op toe gaan zien en voor-

lopig volstaan met waarschuwingen, daarna  …….. 

 

* Slecht (over)zicht op bepaalde hoeken van een straat 

Sommige afscheidingen van tuinen zijn voorzien van ha-

gen of dichte bossage. Het belemmert het zicht bij het op-

rijden van een straat. Hiermede kan de verkeersveiligheid 

in het geding komen. De gemeente heeft er ons al op at-

tent gemaakt overhangend groen en groen dat het zicht 

belemmert te snoeien c.q. te verwijderen. Voorlopig zal 

met waarschuwingen worden volstaan , daarna ………. 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
December 2014 
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VAN DE BESTUURSTAFEL vervolg   
 

Bericht voor aspirant-leden 
BEWONERS VERENIGING KIEVITSDEL (BVK) 

 

De bewoners van de wijk Kievitsdel vormen een hechte samenleving, die gekenmerkt wordt 

door veel sociale contacten. De Bewoners Vereniging Kievitsdel, afgekort BVK, speelt hierin 

een belangrijke rol. Deze vereniging telt momenteel ruim 195 leden. Als u bedenkt dat het gaat om onge-

veer 230 woningen, is dat een enorme score. 

 

De doelstellingen van de BVK zijn: 

 Belangenbehartiging bij overheden  en andere instanties; 

 Het handhaven en verbeteren van de woonkwaliteit van de wijk Kievitsdel; 

 Het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de bewoners. 

 

De BVK bestaat nu 23 jaar en heeft ook nog twee onderverenigingen: de tuinclub Fritillaria en de kunst-

club de Blikvanger, die beiden een eigen programma hebben en verder kunnen de leden dagelijks tegen een 

aantrekkelijke maandelijkse prijs gebruik maken van de zwem– en sportfaciliteiten van het Golden Tulip 

Hotel.  

Verder organiseert de BVK een paar keer per jaar een koffieochtend met een voordracht, bij voorkeur door 

een eigen lid; en jaarlijks een groots opgezette barbecue. Ook zijn er wandelingen geweest ondermeer ge-

leid door de Stichting Heemkunde, een fietstocht in de gemeente langs architectonische gebouwen en een 

wijnavond. Eenmaal per jaar is er een Algemene Leden Vergadering met daaraan voorafgaande een presen-

tatie.  

De jaarlijkse contributie bedraagt € 17,= (+ éénmalig inschrijfgeld € 5,=). 

Bent u geïnteresseerd om lid te worden of heeft u vragen, aarzel niet en bel of mail de secretaris de heer 

Erik Priebee: t. 317-316829 email: bvk.secretaris@kpnmail 

   

CONTRIBUTIE 2015 
 = Geheugensteuntje voor  leden en begunstigers van de  BVK 

  en voor diegenen die lid willen worden = 

Contributie 2015 voor leden en begunstigers 

De contributie voor 2015 is voor leden ongewijzigd gebleven en bedraagt  

€ 17,00 per huishouden. Eventuele wijzigingen vereiden de goedkeuring 

van de ALV. 

De contributie voor 2015 is voor begunstigers, overeenkomstig het besluit van de ALV van 2012, 

verhoogd naar € 20,00. De reden hiervoor is, dat begunstigers buiten de wijk Kievitsdel wonen. De 

Kievit en andere mailings kan daarom niet altijd persoonlijk worden bezorgd, en moet dan per post 

worden verstuurd. Dit brengt extra kosten met zich mede. 

Hierbij verzoekt het bestuur u vriendelijk de contributie voor het jaar 2015 

 zo spoedig mogelijk over te maken op rek.  NL44 INGB 000766.14.52  

t.n.v. Bewoners Vereniging Kievitsdel  

  te Doorwerth o.v.v. "contributie 2015". 

Uit kostenoverwegingen maken wij geen gebruik van een acceptgirokaart. Wij realiseren ons, dat 

deze wijze van betalen/handelwijze iets meer aandacht van u vraagt. 

Bent u nog geen lid van de BVK? 

Voor € 17,00 per jaar (en éénmalig € 5,00 entréegeld) heeft u de mogelijkheid mee te doen met 

diverse activiteiten van de BVK, en eventueel ook lid te worden (separate bijdrage) van twee on-

derverenigingen, de tuinclub “Fritillaria” en/of de kunstclub “Blikvanger”, en op de hoogte te blij-

ven van het nieuws en de ontwikkelingen in de wijk. Bovendien steunt u de vereniging bij het col-

lectief behartigen van de belangen van de wijk en haar bewoners richting de gemeente en andere 

instanties.  

Informatie of aanmelding 

Erik Priebee:  tel: 0317 – 316829 of Email: bvk.secretaris@kpnmail.nl , of 

Marina van der Haak: tel. 06 – 53925880 of Email: mvdhaak@prempire.com 

ASPIRANT-LEDEN: Welkom op Nieuwjaarsbijeenkomst  op 20 

januari 2015 - 20.30u  in rest. Kievitsdel.  Drankjes/hapjes  gratis. 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://85.17.199.91/~adio/wp-content/uploads/2010/06/428-spaarvarken_organisatie_donateurs.jpg&imgrefurl=http://www.zvvadio.nl/&usg=___9LnJONe0NRsWeLhkXh03ZBNXWo=&h=483&w=428&sz=52&hl=nl&start=10&zoom=1&itbs=1&tbnid=Tl3wOlc8
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VANDE BESTUURSTAFEL vervolg 

Koffieochtend op 16 oktober 2014 
Jammer, ging niet door, er was te weinig belangstel-

ling, ook niet na het uitsturen van een reminder door 

het bestuur.  

Voor het bestuur rest in zo’n geval dan altijd het stel-

len van de vraag voor ons zelf, wat zou de reden ge-

weest kunnen zijn: de locatie, het onderwerp van de 

voordracht, de spreker, de dag en de tijd of misschien 

wel heel iets anders?   

P.S. ook zullen we proberen na te gaan waarom de 

opgave voor deelname aan de jaarlijkse schoonmaak-

actie op 27 september j.l. achterbleef en dus niet kon 

doorgaan.  

U heeft wel spontaan parallel gereageerd op het aan-

bieden van uw woning als tijdelijk verblijf voor het 

houden van een BVK-bijeenkomst. Dank hiervoor, 

ons bestuurslid Marina van der Haak zal één dezer 

weken contact met betrokkenen (3) opnemen om de 

locaties ter plaatse op te nemen en door te spreken. 

Rest nog wel een woord van dank aan Bauke en Irma 

Deinum die hun pied à terre hadden aangeboden voor 

de geplande koffieochtend van 16 oktober j.l. We 

zullen jullie gebaar niet vergeten. 

 

Uit de zomerslaap  
Een teken van de na-

derende winter?  

Zout is het zinnebeeld 

van trouw. Onze voor-

zitter met zijn secon-

dant Harry de Noord, 

bestuursleden die  met 

elkaar een zakkie zout 

hebben gegeten (red. die elkaar al lang en goed ken-

nen) , kwamen op 25 oktober j.l. de loodzware zout-

kist met groot geweld en de nodige praatjes uit de 

“zomerslaap” halen uit de tuin van de secretaris. Tij-

dens het moeizame transport naar de winterstek werd 

er geen korrel zout gemorst dankzij de bezielende- en 

inspirerende technische leiding van de veurzitter die 

al zijn eitje rijkelijk voorzien van het spaarzame zout 

voor ogen zag. 

De mogelijke gladheid komt er weer aan , maar als de 

kist weer op zijn stek staat, kunnen geïnteresseerden 

weer hun dagelijkse eitje met een mespuntje zout 

voorzien. 

Het heeft de nodige jaren gekost voordat de niet ex-

plosiebestendige zoutkisten in de wijk werden ge-

plaatst. Maar herinnert u zich afgelopen jaar nog? 

Eén van de kisten moest het ontgelden ter vermaak 

van enkele personen. Daarom een vriendelijk verzoek 

aan onze beheerders van de kisten; tref komend oud-

jaar de nodige voorzorgsmaatregelen en/of voer extra 

toezicht uit opdat vuurwerklustigen geen kans krijgen   

te genieten van lawaai, spektakel en wat dies meer 

zij. Het zou heel erg jammer zijn als de gemeente zou 

besluiten de zoutkisten weer terug te nemen. 

. ECO-logisch 

Alles wat verkocht wordt krijgt tegenwoordig het 

predicaat “ECO”, het woord wordt toegevoegd aan 

bijna alles wat eetbaar is en wat te maken heeft met 

energie. Zelf zet ik meestal grote vraagtekens bij 

deze vaak zinloze toevoeging, maar dit terzijde. 

Een medebewoner van onze buurt gaf me een idee 

om wat zinniger om te gaan met ons energiever-

bruik, althans voor diegenen die hiervoor de moge-

lijkheid hebben. Er worden elk jaar een flink aantal 

bomen gerooid en de uitvoerder moet dat, tegen 

een vergoeding, afvoeren. 

Het idee is nu om de rooiers en de houtstokers met 

elkaar in contact te brengen zodat de één iets goed-

koper kan laten kappen en de ander voordelig de 

winter doorkomt en waardoor er toch het predicaat 

“ECO” op ons afvalhout aangebracht kan worden. 

Om belangstellenden met elkaar in contact te bren-

gen stel ik voor om dat via onze clubsecretaris te 

doen.       JdW 

 

Fietspad noordzijde N225 
Zoals bekend verondersteld mag worden heeft eni-

ge maanden geleden het door de Fietsersbond  aan-

gespannen proces tegen de provincie om het 

noordfietspad N225 tussen de Wolfhezerweg en 

Kievitsdel niet te verwijderen van de rechtbank 

verloren. Na intern overleg en extern ingewonnen 

adviezen had het geen zin om in hoger beroep te 

gaan, ook de kosten factor was hierbij een bepalen-

de factor.  

Dit geconclu-

deerd heb-

bend, ver-

kreeg daarop 

een aannemer 

direct al de 

opdracht om 

het merendeel 

van het fietspad te verwijderen tussen de Wolfhe-

zerweg en Kievitsdel.  

Het is een feit, we zagen toen al een lange geul met 

zand en postbodes en krantenbezorgers e.a. bereik-

ten toen de verschillende percelen door al fietsend 

gebruik te maken van de Utrechtseweg. Dit gaf 

aanleiding tot gevaarlijke situaties. Maar gelukkig 

zagen we al de eerste verharding terugkomen met 

verlichting tussen de voetgangersoversteekplaats 

Mooiland en de hoofdingang van Mooiland ! 
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Ontstoppingsputje riolering 
Als het goed is heeft iedereen een dergelijk putje 

ergens in zijn/haar tuin. Er kan wel eens sprake zijn 

van verstoppingen in de rioolaansluiting met de wo-

ning of in het aansluitende buizenstelsel van de ge-

meente. In onze wijk is in een bepaalde periode veel 

gebruik gemaakt van gresbuizen die middels rozet-

ten met elkaar verbonden zijn. Het komt regelmatig 

voor dat op de plaats van de rozetten uitbundige 

wortelgroei plaatsvindt die bij de rozet binnendringt 

en de buis doet barsten of een verstopping treedt ter 

plaatse op.  

 

Het preventief vervangen van de bestaande gresbui-

zen door PVC-type buizen van woning tot het cen-

trale rioolstelsel in de straat zou een optie kunnen 

zijn. Regelmatig worden verstoppingen gemeld. 

Voornoemd probleem werd op 1 oktober j.l. met 

wethouder J. Verstand en zijn ambtenaren bespro-

ken. Het fenomeen is zeer wel bekend bij de ge-

meente die op haar beurt mededeelde dat men in 

voorkomende gevallen altijd eerst het Centrale Ser-

vice Meldpunt van de gemeente moet bellen (026-

3348111) voor advies alvorens tot verdere vervolg-

acties over te gaan. Een gemeenteambtenaar komt 

vervolgens ter plaatse polshoogte nemen om vast te 

stellen waar er water staat ter hoogte van het ont-

stoppingsputje: staat er water dan bevindt de ver-

stopping zich in het gemeenteriool; staat er geen 

water dan bevindt de verstopping zich in het deel  

van de betrokken bewoner.  

 

Het is zeer belangrijk dat u als bewoner op de hoog-

te bent van de locatie van het ontstoppingsputje of 

schroefdeksel. Als de locatie opgespeurd moet wor-

den kan dat veel tijd in beslag nemen en zou dus 

ook veel geld kunnen gaan kosten. 

 

Tot slot nogmaals, het fenomeen is bekend bij de 

gemeente maar om safe te spelen en mogelijke kos-

ten te besparen, is het advies om altijd eerst het Cen-

trale Service Punt te bellen, dan kunnen daarna de 

juiste paden worden bewandeld. Niet alleen het 

vaststellen waar de verstopping zich bevindt kan 

worden besproken maar ook de mogelijkheid om 

preventief de eventueel aanwezige gresbuizen te 

vervangen. Het zou  te overwegen zijn of het loont 

misschien om er een collectieve actie van  te maken. 

 

BVK-website 
Een aantal ‘forums’ zijn in de website opgenomen 

die door leden en begunstigers gebruik kunnen gaan 

worden: 

1. Heeft u iets te verkopen of weg te geven? 

2. Gevonden-/verloren voorwerpen aanmelden. 

3. BVK – prikbord voor mededelingen. 

(artikel ontvangen van Vilente) 

Mooi-Land, ruimte voor nieuwe zorg 
‘Nederland verandert, de 

zorg verandert mee’. Dat 

is de titel waarmee de 

overheid duidelijk maakt 

dat het zorglandschap in 

beweging is. In het ver-

leden gingen mensen 

met een lichte zorgvraag 

in een verzorgingshuis wonen. Steeds vaker zien we 

dat mensen liever zo lang mogelijk thuis willen wonen 

met ondersteuning van zorgprofessionals.  

 

Dat betekent veel voor bestaande verzorgings- en ver-

pleeghuizen. Want daar zie je een sterke verschuiving 

van mensen met een lichte, naar mensen met een zwa-

re zorgvraag. Veel, vooral oudere locaties zijn daar 

niet op ingericht. Dat was ook de situatie bij Mooi-

Land. De locatie was verouderd en niet meer voldoen-

de veilig voor het bieden van zorg. De bewoners van 

Mooi-Land zijn in 2011 verhuisd naar de nieuwe loca-

tie Vilente De Sonnenberg. Vilente is toen niet direct 

overgegaan tot sloop en herontwikkeling, maar heeft 

daarmee gewacht tot het overheidsbeleid op het ge-

bied van de zorg concreet werd. 

 

“Vorig jaar heeft Vilente besloten het pand te willen 

slopen. In verband met de Flora en Fauna wetgeving 

is eerst een onderzoek uitgevoerd om te bepalen of er 

in of om het pand ook beschermde diersoorten aanwe-

zig zijn. Hieruit bleek dat er vleermuizen hun intrek 

hebben genomen. Vilente heeft daarom een migitatie-

plan geschreven, daarin staat hoe wij omgaan met de 

opvang van deze beestjes. Om het pand te mogen slo-

pen vragen wij ontheffing aan bij het ministerie. Als 

dit wordt toegekend, gaan we over tot sloop.” Aldus 

Michiel Lucas, Manager gebouwenbeheer Vilente. 

Vooruitlopend hierop heeft Vilente buiten het pand 

vleermuiskasten opgehangen, waar de vleermuizen 

een goed onderkomen kunnen vinden. 

 

Mooi-Land is een unieke locatie, waar de vraag naar 

ouderenhuisvesting vanuit Doorwerth gecombineerd 

zou kunnen worden met nieuwe woonvormen. Vilente 

heeft hiervoor een visie uitgewerkt, waarbij het gaat 

om meer dan geschikte huisvesting alleen. Vilente 

heeft een totaalconcept ontwikkeld waarbinnen wo-

nen, welzijn, ontmoeten, dagbesteding, diensten en 

zorg een plaats hebben. Concrete plannen voor locatie 

Mooi-Land zijn op dit moment nog niet uitgewerkt. 

“Als het financieel mogelijk is, willen we de locatie 

een nieuwe zorgbestemming geven. Wat we in ieder 

geval wel kunnen aangeven, is dat we oog hebben 

voor het historisch besef en dat we goed nadenken 

over hoe we waardevolle elementen van het pand kun-

nen hergebruiken.” 

VAN DE BESTUURSTAFELvervolg 
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Het aanzicht van de wijk Kievitsdel 
De wijk Kievitsdel is qua infrastructuur na de oor-

log wel heel erg veranderd. Veel woningbouw is er 

bij gekomen, maar ook veel bomen zijn er inmid-

dels gekapt. Kievitsdel had in de afgelopen jaren 

een zeer mooi en fraai aanzicht.  

Karakteristiek voor Kievitsdel waren de lanen en 

allee’s die doorgaans iets statigs in zich hadden. 

Immers, een laan is een weg, aan beide zijden met 

één of meer rijen bomen beplant; een allee is een 

brede weg tussen twee of meer rijen bomen. Helaas 

is daar niet veel meer van over. Een schrijnend 

voorbeeld is van zeer recent, toen plots en voor 

sommigen geheel onverwacht een team van de ge-

meente gewapend met grote motorzagen, de reste-

rende rij accacia’s 

(oorspronkelijk 

aan beide zijden 

van de laan stam-

mend uit de jaren 

dertig van de vo-

rige eeuw) op 

twee na kwam 

vellen langs de 

Ridder Robert-

laan. De fraaie 

peuldragende bo-

men uit de mi-

mosafamilie wa-

ren echte lokkers 

voor de ook in 

aantal teruglopende bijen. We hopen dat de ac-

cacia’s langs de Kasteelweg een langer leven be-

schoren zijn. 

Bewoners vragen zich af of de wel bekende her-

plantplicht ook voor de gemeente geldt of alleen 

voor de bewoners. Indien er sprake van een her-

plantplicht is, dan zou men het op prijs stellen mede 

te mogen oordelen over de keuze van de nieuwe 

bomen. Het zou jammer zijn als er een beeld ont-

staat na b.v. de aanplant van jonge beuken zoals dat 

het geval is in de van Aldenburglaan. Daar staan nu 

jonge wijd uitdijende jonge beuken op te smalle 

bermen die niet passen in het totaalbeeld van de 

directe omgeving.  

VAN DE BESTUURSTAFEL vervolg 
Bijen en het Convenant 
Op 6 november is op feestelijke wijze het convenant 

ondertekend gericht op bescherming van honingbijen 

en wilde bijen in de gemeente Renkum. 

Convenantpartijen zijn de gemeente Renkum, Imkers-

vereniging De Korenbloem en de Stichting biotoopver-

betering Zuid-Veluwe. Mevrouw.Wendy Ruwhof, wet-

houder Openbare Ruimte en Landschap, heeft namens 

de gemeente Renkum getekend. De heer Raymond van 

den Heuvel heeft als voorzitter van de Imkersvereni-

ging ‘De Korenbloem’  Renkum/Oosterbeek getekend. 

De heer Lub van der Weerd heeft als voorzitter a.i. 

namens de Stichting Biotoopverbetering Zuid-Veluwe 

getekend. 

De ondertekening vond plaats bij de bijenstal bij Kas-

teel Doorwerth. Er waren ruim 20 imkers, boeren, ge-

ïnteresseerden en medewerkers van de gemeente aan-

wezig. Er was ook een vertegenwoordiger van de be-

heerders van Bato’s park aanwezig. Verder waren   

Erik Priebee en zijn vrouw Marion aanwezig. Na korte 

praatjes over het belang van het convenant, is het do-

cument door de vertegenwoordigers ondertekend. 

Daarna een gezellig drankje/hapje in De Zalmen, met 

eerst een toepasselijk glaasje ‘mede’ (honingwijn). In 

het convenant is opgenomen dat alle partijen zich zul-

len inspannen om de omstandigheden voor bijen te 

verbeteren. De gemeente zal het beheer van het groen 

toetsen op gevolgen voor bijen en de partijen kunnen 

elkaar gevraagd en ongevraagd adviezen geven. Be-

langrijk element is dat partijen samen jaarlijks een ac-

tieplan opstellen met doelen en activiteiten. In dat ac-

tieplan besteden we ook aandacht met het geven van 

voorlichting aan inwoners van de gemeente Renkum 

over mogelijkheden om het voor bijen aantrekkelijker 

te maken in de gemeente. Zodra het actieplan voor 

2015 bekend is, zullen we u verder informeren. 
Jan Breembroek, imker en bewoner in Kievitsdel 

Bestuur BVK 

 Hr. J.J. Dreu - voorzitter     0317-313188 john@dreu.nl 

 Hr. E.C. Priebee - secretaris     0317-316829 bvk.secretaris@kpnmail.nl 

 Mw. D. Haak- penningmeester     06-48264930 ridi@jrpzone.net 

 Mw. M. van der Haak - bestuurslid      06-53925880  mvdhaak@prempire.com  

 Hr. R. Kluin - bestuurslid      0317-314522 ronaldkluin@hotmail.com 

 Hr. IJ. Tjepkema - bestuurslid     0317-313899 ysbrandtjepkema@gmail.com 

 Hr. H.E. de Noord - bestuurslid     0317-319371 he.de.noord@planet.nl 

 BVK contactpersoon Dorpsplatform 

 Hr. H. Reudink       0317-313917 henny.reudink@hrconsult.nl 

 Redactiecommissie Kievit  

 Hr. E.C. Priebee Utrechtseweg 418  6865 CP Doorwerth 0317-316829 bvk.secretaris@kpnmail.nl 

 Hr. J. de Winkel Bar.v.Pallandtlaan 3   6865 BW Doorwerth 0317-313787 j.de.winkel2@planet.nl 
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VAN DE PROVINCIE 

Utrechtseweg N225 

Sinds enkele maanden vond groot onderhoud plaats aan de Utrechtse- 

weg vanaf de rotonde Oude Herberg Oosterbeek tot aan de A50 (Heelsum/Doorwerth). Dit was 

een kans om meer in detail met werknemers van de provincie en aannemer Heymans in contact te 

treden over mogelijke nog aan te brengen verbeteringen/verfraaiingen wat betreft het deel van de 

N225 dat door onze wijk loopt, maar ook het knelpunt oprijden vanaf de Kasteelweg.   

De provincie was het ermede eens dat de vluchtheuvelplateau’s op kruispunt Kievitsdel, de omge-

ving van de fietsstraat en de bushalten Mooiland nodig qua aanzicht aan verbeteringen toe waren. 

Infrastructuele wijzigingen, hierbij denkend aan verhogen van de verkeersveiligheid zijn in dit sta-

dium niet meer aan de orde. Hierna volgt een opsomming van wijzigingen die toegezegd door de 

provincie nog doorgevoerd kunnen en zullen worden (tijdens het ter perse gaan van deze Kievit, 

zijn de meeste punten al verwezenlijkt). 

BETREFT:  

1) OPKNAPBEURT  N225/FIETSSTRAAT 

2) OPRIT VANAF DE KASTEELWEG NAAR DE N225 

3)  VERKEERSPLATEAU’S KRUISPUNT KIEVITSDEL 
1. Inleiding 

We verkeren in de gelukkige omstandigheid dat in het kader van groot onder-

houd N225 desgevraagd ook de belendende fietsstraat met bijbehorende  

bermen, afscheidingen e.d. mede opgeschoond c.q. gefatsoeneerd kunnen 

gaan worden. De Provincie heeft zich bereid verklaard om in november 

2014 en vervolgens in maart/april 2015 een aantal opschoonwerkzaamhe-

den en reparaties voor haar rekening te nemen. 

Wij hebben reeds enige tijd tegen een niet uitnodigend kruispunt Kievitsdel 

en een wat verwaarloosd uitziende Fietsstraat (vanaf perceel 428 tot aan de 

Baron van Brakelllaan) aangekeken. Het onderhoud van de reeds bestaande parallelweg tussen de perce-

len 430 en restaurant Kievitsdel is de verantwoordelijkheid van de gemeente. 

Naar zeggen van een afgevaardigde van de Provincie is er een beperkt budget beschikbaar om de in punt 2 

genoemde werkzaamheden gerelateerd aan de Fietsstraat uit te voeren. 

 

Nu het dan zover is, zouden de Provincie en het bestuur van de BVK  gaarne tijdens de uitvoering van de 

werkzaamheden maar ook na beëindiging daarvan uw medewerking als bewoners woonachtig aan voor-

noemd deel van de fietsstraat  zeer op prijs stellen door niet meer op de belendende  berm van de fiets-

straat te parkeren. We hopen dan ook dat uw eventuele gasten mede bereid zijn de gerenoveerde bermen 

in een goede en nette staat te houden. Alsmede worden de bewoners verzocht na het gereedkomen van 

de bermen langs de fietsstraat geen giftige spuitmiddelen meer te gebruiken om onkruid te verwijderen. 

 

In paragraaf 2 van dit document treft u een samenvatting aan van werkzaamheden voor wat betreft de fiets-

straat die zijn overeengekomen met de Provincie en uitgevoerd zullen gaan worden door een aannemer 

aangesteld door de Provincie.  

2. Samenvatting van uit te voeren werkzaamheden 

A. Illegale doorsteek fietsstraat : het bestaande hekwerk zal ter hoogte van de Baron van Brakelllaan 

wat meer in oostelijke richting worden verlengd teneinde te voorkomen dat automobilisten een door-

steek maken van de N225 naar de Fietsstraat en v.v., hetgeen momenteel het geval is. 

B. Bloembakken fietsstraat t.h.v. huize Mooiland: de huidige bakken  met nog aanwezige planten zul-

len worden verwijderd en worden vervangen door een lange bak met opstaande betonranden. De 

bakken worden gevuld met aarde en in november 2014 voorzien van “zoutbestendige” rozebottels.  

Een onderhoudscontract (snoeien, besproeien en onkruid verwijderen) zal door de Provincie worden 

afgesloten en moet erin voorzien dat de rozen in een ordelijke en nette staat blijven verkeren. 

C. Bushalte plateau fietsstraat : zuidzijde: het huidige plateau wordt verwijderd en vervangen door een 

hoger verlengd plateau. Noordzijde: het huidige plateau wordt verwijderd en verplaatst meer naar de 

noordzijde daar er ruimte ontstaat vanwege het verwijderen van het noord fietspad ter plaatse. 
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VAN DE PROVINCIE  vervolg 

D. Bermen fietsstraat: vanaf perceel 428 tot aan de Baron van Brakelllaan  bestaan de bermen uit een 

groenstrook en een voormalig halfverhard wandelpad.  Die stukken waar welige groei van gras en 

onkruid is, worden in eerste instantie gemaaid, van de resterende(kale) delen  wordt de oppervlakte 

“los”getrokken (1 tot 2 cm) en vervolgens in maart/april 2015 ingestrooid  met een mengsel van aar-

de en gras. Met name in deze periode wordt een ieder verzocht niet in de bermen te parkeren. De 

provincie is voornemens om een onderhoudscontract “maandelijks maaien” af te sluiten om de ber-

men in een acceptabele staat te houden. 

E. In-/uitritten van woningen gelegen aan de fietsstraat: sinds 2-richtingen fiets en bromfiets/

scooterverkeer aan de orde is, zijn gevaarlijke situaties ontstaan daar bij uitrijden de afstand van de 

grens van het hek tot de fietsstraat gering is. Waarvan akte door de Provincie. 

F.  Straatverlichting: er zullen LED-lantaarns ter hoogte en weerzijden in de rijrichtingen gezien  van 

het oversteekplateau huize Mooiland en Kabeljauw worden geplaatst. De fietsstraat is reeds voor-

zien van een aantal LED-lantaarns. 

G. Fietspad noord: daar waar zich woningen langs de N225 bevinden zullen die bereikbaar blijven via 

een verharding die bereikt kan worden vanuit de oversteekplaatsen N225 (Kievitsdel, Kabeljauw, ter 

hoogte van perceel 432 en Mooiland) . De overige delen waarop dit niet van toepassing is, zullen 

worden verwijderd. 

H. Verkeersplateau’s/middengeleiders kruispunt Kievitsdel: het aanwezige onkruid zal  2 maar per 

jaar worden geborsteld. Indien de tijd het toelaat zal de Provincie kitranden aanbrengen tussen de 

bakstenen en de betonnen stoepranden ter voorkoming van herhaalde groei van het onkruid. 

I. Herplantplicht van bomen langs de N225: daar waar mogelijk zal de Provincie nog aanvullende 

bomen planten om te voldoen aan de herplant eis en om het laaneffect weer terug te brengen. 

J. Kasteelweg:  de afgevaardigden van de Provincie zijn op de hoogte gesteld over de gevaarlijke situ-

atie die er is ontstaan bij het oprijden van de N225 vanaf de Kasteelweg. Laat zicht op verkeer N225 

dat zich op de N225 bevindt en belemmerd zicht in westelijke richting vanwege beukenhaag in be-

lendende tuin en in oostelijke richting een struik ook in een belendende tuin. Het 2-richtingen fiets-

pad waar door met name bromfietsers/scooters met behoorlijk hoge snelheden wordt gereden kan 

ook tot zeer gevaarlijke situaties aanleiding geven. De afgevaardigden deelden mede dat de nodige 

voorzieningen in het nieuwe reno-

vatieplan worden getroffen om de 

veiligheid te verhogen.  

 

Alles keurig op tijd gepland 



8 

VAN DE GEMEENTE 

Korte samenvatting van het gesprek dat een delegatie van het bestuur met de gemeente had 

op  1 oktober 2014  op het gemeentehuis te Oosterbeek. 

Aanwezig :  
Wethouder J, Verstand , hr. R. van der Lelij, mw. W. Ruwhof - gemeente Renkum 

HH. J. Dreu en E.C. Priebee - BVK 

Betreft: verschillende onderwerpen de wijk Kievitsdel betreffende. 

A. Zwerfvuilactie: de geplande actie in het kader 

van Burgerparticipatie, samen met de leerlin-

gen van het Dorenweerd College, heeft geen 

doorgang gevonden vanwege gebrek aan be-

langstelling en het niet tijdig reageren van de 

kant van de gemeente. Gemeente zal dit punt 

onderzoeken. 

B. Voetpad zuidzijde van der Molenallee: het 

voetpad is volledig hersteld en kreeg de appre-

ciatie van het bestuur en de nodige bewoners. 

C. Voetpad noordzijde van der Molenallee:  
bestuur verzoekt herstel van dit voetpad. Wet-

houder deelt mede dat dit niet in de planning is 

opgenomen en verzoekt bestuur de locaties 

aan te geven waar het voetpad aan herstel toe 

is. 

D. Nieuw aan te leggen voetpad langs deel van 

de Kabeljauwallee: bestuur verzoekt aanleg 

van nieuw voetpad langs Kabeljauwallee van-

af van der Molenallee tot aan Golden Tulip 

Hotel. Wethouder deelt mee dat dit een be-

kend verzoek is, niet opgenomen in de plan-

ning en geen budget ervoor gereserveerd is. 

Wethouder zou graag eerst willen weten of er 

behoefte bestaat vanuit het Golden Tulip Hotel 

voor een dergelijk voetpad. 

E. Straatbelijning van der Molenallee: hr. Van 

der Lelij deelt mede dat BVK-verzoek van-

daag uitgevoerd zal worden. Ononderbroken 

middenstreep t.h.v. rest. Kievitsdel meer in 

oostelijke richting doortrekken. Gerealiseerd. 

F. Ontstoppingsputje riolering: besproken, zie 

artikel elders in de Kievit. 

G. Opschoonactie fietsstraat N225:  besproken, 

zie artikel elders in de Kievit. 

H. Parkeren op beplante bermen: besproken, 

zie artikel elders in de Kievit. 

I. Overzicht hoeken straten: besproken, zie 

artikel elders in de Kievit. 

J. Parkeerhaven t.h.v. van Aldenburglaan 3:  

verzoek tot aanleg is niet mogelijk daar er 

geen budget voor beschikbaar is. 

K. Kruispunt Ridder Robertlaan/van Alden-

burglaan: haag Ridder Robertlaan en brand-

netelveld hoek van Aldenburglaan worden 

regelmatig geschoren resp. gemaaid. Er is 

goed overzicht wat betreft verkeersveiligheid. 

L. Oprijden N225 vanaf Kasteelweg; gevaarlij-

ke verkeerssituatie. BOA heeft eigenaar  van 

 heg westzijde reeds bezocht, geen resultaat te 

 zien tot dusver.  Volgens provincie moet situ-

 atie verbeterd zijn na de renovatie van de 

 locale situatie. 

J. Zwerfvuil (schoolfietsroute): BVK houdt 

dit punt zelf bij en bewaakt dit punt als zoda-

nig. 

K. Rijgedrag fietsende schooljeugd: vrijheid-

blijheid! Jeugd negeert verzoeken van oude-

ren onder ons. John Dreu zal gesprek met 

directeur Rex Cozijn van het Dorenweerd 

College hebben. Gemeente zal dit punt ook 

met heer Cozijn bespreken en zal de politie 

inlichten.  

 

Tot slot werd de wethouder uitgenodigd voor de 

a.s. nieuwjaarsbijeenkomst in 2015. 

 

Betreft: deelname  WhatsApp 

  

Aan de deelnemers van de meldgroepen Kievit 1 

en Kievit 2. 

 

Diegenen die aan WhatsApp deelnemen en nog 

niet de tips en spelregels hebben kunnen lezen, 

worden aangeraden de BVK-website te raadple-

gen: 

http://bvkievitsdel.nl/ 

 

onder  de kop “Buurtpreventie“  - ‘Actuele 

nieuws boeven vangen met WhatsApp’ , vervol-

gens op “hier” klikken om de nieuwsbrief Buurt-

preventie Kievitsdel d.d. sep. 2014  te openen. 

BUURTPREVENTIE 



9 

DORPSPLATFORM DOORWERTH 

Er is een Stichting opgericht Dorpsplatform Doorwerth. 

In het bestuur hebben zitting:: 

 * Bert Harberink als voorzitter  * Ineke Masseling - secretaris 

 * Harm Friskes - penningmeester  * 2 leden 

De Stichting is als vorm gekozen omdat de gemeente de gelden alleen aan een stichting kwijt kan. Hierover 

later meer. 

Het College heeft met instemming van de Raad besloten de platforms op te heffen. Het is aan de bewoners 

van de dorpen, hoe nu verder te gaan. Door dit besluit ook de onderlinge samenhang van de dorpsfora weg, 

evenals de samenwerking met de gemeente. Natuurlijk is het mogelijk dat de gemeente in de toekomst een 

beroep doet op de platforms voor informatie vanuit de burgers, maar dat is niet zeker. Er is in november een 

overleg met de wethouders om dit af te stemmen. Hiervan zijn nog geen uitkomsten bekend.   

 De BVK is in de stichting als liaison vertegenwoordigd door Henny Reudink. Lid van het stichtingsbestuur 

heb ik vooralsnog afgewezen. Wel heb ik mij hardop afgevraagd of er bij de burgers van Doorwerth be-

hoefte is verder te gaan in een stichtingsvorm. Als er al behoefte bestaat, zou een vereniging een betere 

vorm zijn voor de betrokkenheid. 

 

Er zijn groepen die kennelijk hebben laten weten het Dorpsplatform belangrijk te vinden. Deze groeperin-

gen zijn: 

* De politiek, bij voorkeur in samenspraak met de andere platforms c.q. verenigingen.   

* Het ambtelijk apparaat van de gemeente, in vorm van de buurtwandelingen. (vreemd dat dit wordt opge-

bracht omdat het mede ook vanuit de ambtelijke wereld is aangegeven dat de dorpsplatforms weinig toege-

voegde waarde hebben. HR) 

* Ondernemers die dorpsactiviteiten organiseren voor sociale cohesie in ons dorp (Sinterklaas, Kerstmarkt, 

Solidez, Open op zondag, Voorjaarsmarkt) 

* Burgerinitiatieven (Centrumplan, Woonwijkhuis (woonhuis voor jongeren met beperkingen), bewegen 

met ouderen, MaakjeRoute) - ( Burgerinitiatieven worden ook gehoord zonder Dorpsplatform. HR) 

* Plaatselijk signaleringspunt voor verenigingen als Vijf Dorpen in ’t Groen, Heemkunde en andere. 

 

Financiële middelen worden vooralsnog ter beschikking gesteld vanuit een aflopend budget dat de Raad 

beschikbaar heeft gesteld. Dit loopt door tot 2017. 

Voor 2014 is er voor Doorwerth een bedrag van € 3000,= beschikbaar. Er is voor alle platforms €12.000,=, 

elk van de platforms krijgt €1000,= als basis en €2000,= of €1000,= , afhankelijk van het aantal inwoners. 

Voor 2015 en 2016: is het totale bedrag, slechts €5000 ,= per jaar voor allemaal. De verdeelsleutel moet 

nog worden vastgesteld. 

Nu al is bekend dat voor 2017 en later eigen budget moet worden gezocht voor de activiteiten die men wil 

ontwikkelen. Wat dit kan gaan betekenen moge duidelijk zijn. 

De volgende Stichtingsvergadering is vastgesteld voor 9 december a.s..   Henny Reudink (HR) 

 

 

 

 

De 3.0 versie van de Golden Music Night was weer een geslaagd feest. De organisatoren Topregio.nl; Rota-

ry Club Oosterbeek-Kabeljauw en het Golden Tulip Hotel hebben lering getrokken uit 

de twee voorgaande evenementen wat betreft o.a. de inrichting en  het gebruik van de 

beschikbare zalen. 

 Maar vermeldenswaard is zeker ook dat de staf van het 

Golden Tulip Hotel de verzorging en de bediening prima 

voor elkaar had. 

Volgens het Nieuwsblad Hoog en Laag hebben rond de 500 

bezoekers de avond bezocht. De opbrengst van de avond 

komt ten goede aan de Stichting Leergeld Arnhem. 

Na een korte openingsspeech door onze burgermeester liep de dansvloer snel 

vol. Met live muziek van de band met wisselende zangers en zangeressen werd 

enthousiast ontvangen, het was super gezellig tot het einde toe. Maar ook is er 

deze keer gedacht aan een ruimte waar men gezellig met elkaar kan praten 

waar de live muziek geen boventoon voert. 

Niet alleen buurtbewoners ook mensen uit Arnhem en omgeving waren op dit 

feest aanwezig, het was geslaagd. 

VERSLAGEN 
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ONZE MAN IN CURITIBA 
We spreken af het te hebben over een korte tijd in 

zijn leven. Die tijd in het zuiden van Brazilië. Vijf 

jaar maar, maar “wat een gouden tijd”. Of hij daar 

landbouwconsulent wilde worden, werd hem door 

het ministerie gevraagd. “Die man uit Den Haag is 

nog bij ons in Groningen geweest. Om Fenny te 

keuren, hoogzwanger toen.” Wat dreef hem ? Avon-

tuur, dat was het. Met een Frans schip van Hamburg 

naar Rio, in drie weken. Duco was toen 4 jaar, Petra 

6 weken. Door een aangenaam toeval in de mooiste 

1e klas hut, dus elke avond in smoking bij de kapitein aan tafel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mijn taak ? Landbouwtechnische voorlichting geven aan kolonisten. Hoe voorkom je tarweziekte ? Hoe 

bewerk je grond zonder erosieproblemen te krijgen ? De kolonies helpen bij verdere expansie. En – niet te 

vergeten - mezelf overbodig maken. Ik zou de laatste van vier consulenten zijn. Na mijn vertrek moesten ze 

het verder zelf doen.” 

Dat werk deed hij voor zes Nederlandse kolonies. In een gebied van de omvang Parijs, Londen, Warschau, 

Parijs. Met een 4-wieldrive over onverharde weg, asfalt was daar schaars. Telkens één tot twee weken ach-

tereen van huis. Zelf woonden ze in een ruim appartement in de provinciehoofdstad Curitiba. 

 

Over die kolonies vertelt hij van alles. Met de boeken en kaarten erbij. Drie PC - synodaal - en twee RK, 

elk met zo’n 300 families. Opgebouwd vanaf de kale grond, gekocht van grootgrondbezitters. De PC – ko-

lonies bedreven veeteelt en zijn gaandeweg gemengde bedrijven geworden. In de RK – kolonies fruitteelt, 

maïs en – later – schitterende bloementeelt. Met eigen scholen en geestelijke verzorgers. En dan was er nog 

een kleine kolonie art. 31. Die mensen mochten van hun geloof helemaal niet integreren, zoals omgaan met 

Braziliaanse meisjes (of jongens). Zelfs contact met hun PC – collega’s was verboden. Dat isolement heeft 

hen opgebroken. “Ik heb ze nog begeleid naar een andere bestemming, Zuid-Afrika of terug naar NL.”  

 

De meeste kolonies zijn van na ’45. Nederland 

was leeggeroofd, wederopbouw betekende 

industrialisatie óf emigratie. Daar gingen ze, 

jonge mannen en vrouwen, boeren en niet- 

boeren. Op weg naar een betere toekomst. 

Australië, Canada, Brazilië.  

Brazilië had eigenlijk maar één voordeel: 

grond voor bijna niets te koop. Maar elke in-

frastructuur ontbrak, het was nowhere land. 

Inschepen dus met alles wat ze hadden: koei-

en, paarden, landbouwwerktuigen, huisraad, 

onderwijzers en dominees. Pioniers waren het, 

open en leergierig. Jezelf redden, met elkaar 

alles, echt alles opbouwen. En wachten op 

nieuwe aanwas uit NL. Maar na verloop van 

tijd kwamen er geen opvolgers meer. NL ging 

vooruit en emigratie stokte. 
 

INTERVIEWS 

Arjen van der Schaaf (*1934). Friese boerenzoon die goed kon leren. Mulo, Mulo B en MLS, 

de middelbare Landbouwschool in Groningen. Militaire dienst, officiersopleiding, 25 maan-

den.  

Kwam als 20+er in “Wageningen” aan. Leerde in zijn eerste jaar Fenny kennen, verpleeg-

kundige in Leeuwarden, net als zijn zus.  

“De vonk werd een uitslaande brand, “, zegt hij ervan. Zij kwam voor hem over naar het 

streekziekenhuis in Bennekom. In 1962, vlak voor zijn afstuderen, trouwden ze. Arjens eer-

ste baan was bij de Landbouwvoorlichtingsdienst, ook in Groningen.  

Vier jaar later werd hij gevraagd voor Brazilië.  
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INTERVIEWS vervolg 

 

 

“De opdracht mezelf overbodig maken betekende eigenlijk: help hen bij integreren.”  Want dàt werd nu de 

richting. Niet eenvoudig, hoor. De grootgrondbezitters zagen hen niet staan, de kleine boseigenaren ook 

niet. Maar het is gelukt. Na zijn pensionering zijn ze nog een paar maal langs geweest. Modelkolonies, op-

gegaan in dat land. Wat lag het er geweldig bij ! 

 

Een imposant verhaal, maar wat maakte die vijf jaar nou tot zo’n gouden tijd ?  Arjen vertelt wat over soci-

aal – economische werkzaamheden, over onderwijs, over veel praten en overleggen, over ontwikkelingssa-

menwerking. Becommentarieert af en toe ook mijn vragen. Pas met Fenny ( “ik heb vanmiddag toch zo 

slecht getennist”) en de wijn erbij komen de verhalen los. Over de kinderen die onderling Portugees spra-

ken. “We waren bij alles en van alles betrokken.” Voor de boeren tolken. Al die logés voor kortere of lan-

gere tijd. Constant mensen over de vloer, kolonisten, diplomaten, zakenlieden, politici, studenten. Over ko-

lonisten als een zoon van Jan de Quay. Over de ambassadeur en die consul die zijn mond maar niet kon 

houden. Over wat nu mantelzorg heet. “Het land is zo corrupt als de pest, maar Brazilianen zijn geweldige 

mensen. Ik heb er meer geleerd dan anderen wijs gemaakt.” 

 

Kievitsdel ? “Prachtige wijk.  

We zijn er in 1982 komen wonen. Fijn die BVK, anders was het los zand hier.” Bestuurslid geweest, inder-

daad. Zonder portefeuille als portefeuille. “Maar dat was toch niks bijzonders? Alleen de voorzitter had een 

echte portefeuille. Voor de rest bemoeide iedereen zich met van alles. Dat ging goed en was gezellig.” -  

HB 
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