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BEWONERS VERENIGING KIEVITSDEL  

Jaargang nr .  20  
A C T I V I T E I T E N  2 0 1 5  
( B V K =  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 R =  F R I T I L L A R I A - L E D E N )  

Excursie naar bedrijf van 

der Pol te Heteren gepland. 

Uitnodiging volgt. 

jun./jul 

BVK 

Bezoek Boschhoeve, Wolf-

heze: bloemen plukken/

workhop. Bloemschikken. 

1 jul. 

14.00u 

FR 

Tuinbezoek bij Betty Leng-

keek en Umberta Rossi 

21 aug. 

tijd? 

FR 

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

Sloop huize Mooiland - meer tijd nodig 

Desgevraagd deelt Vilente mede dat de opdracht voor de sloop is gegeven. 

Hierna is men begonnen met de inventarisatie van het pand. Een deel van 

het pand, binnenzijde, zal handmatig gesloopt moeten worden om er zeker 

van te zijn dat er geen gevaarlijke stoffen vrijkomen wanneer de machina-

le sloop start. Dit tijd vergt meer tijd dan verwacht. Hierdoor is er aan de 

buitenzijde nog niet veel zichtbaar van de sloop. 

 

Vilente en het slopersbedrijf verwachten dat aan het einde van 2015 de 

sloop is afgerond.  

Over de bestemming van de locatie is niet meer bekend dan gezegd tijdens 

de bijeenkomst van 5 maart j.l. Voorlopig laat Vilente het terrein braak 

liggen. 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
juni 2015 

Buurtpreventie 
Whatsapp 

Het was even wennen, de eer-

ste maanden dat we met 

Whatsapp voor buurtpreven-

tie werkten. Maar nu, na 9 

maanden, gaat het steeds be-

ter. Het aantal berichten be-

perkt zich (op een heel enkel 

"foutje" na) tot waar wij dit 

medium echt voor hebben 

ingesteld: het doorgeven van 

verdachte situaties in de wijk. 

Inmiddels doen zo'n 75 buurt-

bewoners mee. 

Hoe was ook al weer  de 

procedure (SAAR?): 

* Signaleert u een verdachte 

situatie? 

*Alarmeer de politie 

(112), als de situatie daar-

voor ernstig genoeg is (de 

Open en dicht, en weer open en dicht …….. 
Nieuwe ideeën, introductie van nieuwe technologieën 

(glasvezel) en dus weer nieuwe pijpen trekken en de 

opritten weer open en dichtmaken. Het betreft de 

voorbereiding en aanleg van de hoofdglasvezel ver-

bindingen tussen steden en dorpen (Wageningen, 

Renkum, Heelsum, Doorwerth, Oosterbeek, Arnhem, 

Otterlo, etc.). Toestemming voor de graafwerkzaam-

heden werd respectievelijk gegeven door de gemeen-

te en de provincie die als het goed is de bewoners 

hierover hebben ingelicht. De uitvoerder ‘van Gelder’ 

ter plaatse is verantwoordelijk voor de communicatie 

(in welke taal dan ook!) met de bewoners..Zie ook pag. 3 

Buurtpreventie Kievitsdel 

wijkagent kijkt ook online mee); 

* App via de BuurtWhatsapp wat u heeft ge-

zien; 

* Reageer door bv. naar buiten te gaan en de 

plannen van de verdachte persoon te verstoren 

(maar niet ten koste van uw eigen veiligheid!) 

Zie ook de website www.bvkievitsdel.nl  

(Buurtpreventie). 

Wilt u ook meedoen? Meld u aan bij de secre-

taris E.C. Priebee (bvk.secretaris@kpnmail.nl) 
 

http://www.bvkievitsdel.nl
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 VAN DE BESTUURSTAFEL vervolg   

 

Bestuur BVK 

 Hr. H.E. de Noord- voorzitter     0317-319371 he.de.noord@planet.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. K. Korsmit - bestuurslid      06-30725809 ken@korsmit.net 

 Mw. I. Zwanenburg- bestuurslid    06-30725809 ilse-z@zonnet.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 

Hoe kan het nagenoeg zo samenvallen? 
Op 27 maart j.l. wordt de afvalbak naast de ABRI 

van bushalte Mooiland zuidzijde door de gemeente 

verwijderd.  

Op 28 maart j.l. houdt de BVK de 1e Opschoondag 

2015 in de wijk Kievitsdel en op 28 maart j.l. ont-

glipt wat vuil (afval)  van in- en uitstappende bus-

passagiers wat op de grond terecht komt.  

 

 

Toch wel grappig dat alles zo samen komt te val-

len. De één “breekt iets af”,  de ander “bouwt iets 

op…..!”  

Cardanusbossen 
 In februari en 

maart van dit 

jaar werden 

onze bossen 

voorzien van 

onderhoud. 

Er kwamen 

briefjes te 

hangen dat het tot medio maart zou gaan duren. 

Velen met mij, vooral de hondenbezitters, 

schrokken toen de grote machines aan het werk 

gingen. Wel mooi, dat zo’n machine met ma-

chinist dat alleen kan. Maar wat een ravage en 

wat een beschadigingen aan het bos en onze 

paden. 

De paden waren niet te lopen, ook nog door de 

aanhoudende regen. Ik heb toen contact gezocht 

met de “beheerder” van de bossen. 

Er werd een afspraak gemaakt met de heer Cees 

den Ouden (gem.) en wij, een hondenvriendin 

en ikzelf hebben met hem een wandeling door 

het bos gemaakt. 

Hij voelde met ons mee, maar beweerde dat het 

na ca. 2 maanden beter zou worden: beplanting 

ging groeien, bomen kregen blaadjes en ont-

trokken weer water aan de grond. 

Om kort te gaan, de natuur zou veel herstellen 

en de structuur van de paden werd ook beter. 

We spraken af om na 2 maanden samen weer de 

wandeling door het bos te maken. 

Inderdaad heeft zich het nodige natuurlijk her-

steld en we kunnen weer aardig wandelen. Ik 

hoor niet veel klachten meer in het bos. 

Door mijn privé-omstandigheden moet ik de 

wandeling met de heer den Ouden even uitstel-

len. Maar als deze geweest is, kunt u het verslag 

weer in de Kievit lezen. 

  
Joke Noest juni 2015 
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Eerlijk is eerlijk 
Als trouwe lezer(es) van uw lijfblad “de Kievit”, 

weet u dat er een eerste prijs is uitgeloofd voor de 

prijswinnende Kerstfoto. 

Welnu, deze is ook nu door de redactie aan de win-

naar - Raymond den Burger - op 5 maart j.l. te zij-

ner woning uitgereikt. 

Ten bewijze zie bijgaande foto.  

Dit is gedaan om nog eens extra onder uw aan-

dacht te brengen dat ook voor aanstaande Kerstmis 

van alle fotografen onder ons een inzending wordt 

verwacht. 

We houden het spannend! 
JdW 

 

Even voorstellen… 
Ilse Zwanburg en ik (Ken Korsmit) zijn dit jaar 

gezamenlijk als nieuw bestuurslid geïnstalleerd. 

Dat ging heel plotseling. Het is daarom wel gepast 

om onszelf te introduceren. Maar, wie zijn we ei-

genlijk? 

Wie je bent is waar je woont. Wij wonen sinds 

2009 op de Baron van Pallandtlaan 4 naar volle 

tevredenheid. We zijn dan ook van plan hier nooit 

meer weg te gaan. Hiervoor woonden we in het 

centrum van Utrecht, dat was heel anders en toch 

missen we het niet. 

Wie je bent is wat je eet. Dat klinkt beter! Koken is 

onze hobby. Voor andere hobby’s ontbreekt het 

voorlopig aan tijd. 

Wie je bent is wat je doet. Ilse is zelfstandig eerste-

lijnspsycholoog. De voormalige tandartspraktijk in 

ons huis is nu dus in gebruik voor mensen die kort-

stondig wat mentale hulp kunnen gebruiken. Ik 

ontwerp computer oplossingen. Zo wordt onze 

software gebruikt om te berekenen welke gas- en 

waterleidingen het beste het eerst vervangen kun-

nen worden - hard nodig want onze netwerken ra-

ken verouderd. 

Wie je bent is waarom je bent. Het mooiste in ons 

leven zijn onze twee blonde prinsjes van 10 en 6. 

Hopelijk nemen ze de goede dingen van ons over 

en laten ze de onzinnige zaken achterwege. 

Wie je bent is wie je kent. Wij willen jullie alle-

maal graag leren kennen!  

VAN DE BESTUURSTAFEL vervolg 
vervolg van pagina 1 

Glasvezel in Kievitsdel??? 
Als U woonachtig bent aan de Utrechtse weg, of de 

lokale krant “Hoog 

en Laag” leest, zal 

het U niet zijn ont-

gaan: er komt moge-

lijk glasvezel in Kie-

vitsdel. 

 

Momenteel (en al 

eerder) wordt er in de 

gemeente graafwerk 

verricht. Voor de be-

woners aan de 

Utrechtse weg heeft dat geleid tot enige overlast: 

beperkte toegang tot hun tuin/woning. Er gaat nu 

buis de grond in ten behoeve van het geplande glas-

vezelnetwerk voor scholen en gerenoveerde indu-

strieterreinen. 

 

Aan de “Hoog en Laag” van week 23 (4 juni) was 

een los advertentieblad gehecht van het bedrijf Reg-

gefiber. Reggefiber investeert uitsluitend in de infra-

structuur van open glasvezelnetwerken, en stelt dat 

netwerk open voor de bekende providers als KPN, 

Tele2, Fiber, Vodafone, etc. 

In de advertentie wordt de lezer uitgenodigd om zich 

aan te melden via de website:  

 

http://www.eindelijkglasvezel.nl/  
 

Daar kan via een check op de postcode bepaald wor-

den of op uw adres glasvezel mogelijk is. Daarnaast 

is er een vergelijkingsfunctie beschikbaar waar de 

prijzen van abonnementen van de verschillende pro-

viders vergeleken worden. 

Helaas zijn die aantrekkelijke prijzen nog NIET voor 

ons beschikbaar, want de buizen zijn nog leeg en 

eerst komen de scholen en industrieterreinen aan 

bod.  

 

Reggefiber is bij voldoende belangstelling in de wijk 

bereid te investeren. Het aantal aanmeldingen voor 

de nieuwsbrief van Reggefiber is een indicatie voor 

de belangstelling en leidt uiteraard niet tot latere ver-

plichtingen.  

 

Als we een gunstig klimaat voor die investering wil-

len bieden moeten we ons dus aanmelden voor de 

nieuwsbrief. 

 

 

 

 

 

http://www.eindelijkglasvezel.nl/
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Beste bewoners, 

 
Wij hebben met elkaar het enorme genoegen om in een prachti-
ge buurt te kunnen wonen. Ik vertel u niets nieuws als ik con-
stateer dat wij met z’n allen daar ook lang van genieten want de 

gemiddelde leeftijd in onze buurt is knap hoog. 
Hoe ouder we worden, hoe meer we door ziektes getroffen worden en hoe vaker we een be-
roep moeten doen op zorgvoorzieningen. Nu zijn het juist deze voorziening die steeds meer  
onder druk komen te staan. De overheid is steeds bezig om op deze grote kostenpost bespa-

ringen te vinden. 
 
Eén van de slachtoffers van deze bezuinigingen zijn de diverse organisaties, die proberen om 

door research doorbraken te vinden voor vele ziekten en aan middelen proberen te komen 
door een jaarlijkse collecte te organiseren. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor het 
onderzoek naar deze ziektes want onderzoek helpt. 
 

Als je beseft dat één of de drie Nederlanders wordt getroffen door Kanker en dat er bijna 2 
miljoen mensen één of andere vorm van Reuma hebben, realiseer je  dat wij vroeg of laat in 
onze directe omgeving te maken krijgen met dergelijke ziektes. 

 

Er zijn jaarlijks vele vrijwilligers, die voor al deze goede doelen in onze buurt collecteren 
maar het blijft altijd een probleem om nieuwe enthousiaste collectanten te vinden. Ik wil u 

allen vragen om serieus te overwegen u aan te melden als collectant voor de organisatie die 
u zelf als een goed doel beschouwt. Ze kunnen u heel goed gebruiken.  
En ik kan u uit eigen ervaring melden dat met een dag met goed weer het een waar genoe-
gen is om door onze prachtige buurt te wandelen, hier en daar een praatje te maken en met 

een goed gevulde bus de collecte af te sluiten. 

 

H.E. de Noord 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

Dit overzicht is bijgewerkt vanaf december 2013.  
(in de uitgaven van 2014 t/m maart 2015 van de Kievit werd de rubriek “Personalia“ niet bijgewerkt) 

Nieuwe leden 
Mw. Hagenouw  Kennedylaan 12  6865BH 06-83550567 kennedylaan 12@gmail.com 

Hr. U. Houweling  Badlaan 21   6865BE 06-53312519 ulrich.houweling@finstral.nl 

Hr/Mw. H.A.L. Rossing Kabeljauwallee 37  6865BL 0317-358661 henm.rossing@gmail.com 

Hr/Mw. J.P.C. Vogel Kennedylaan 13  6865BG 026-2133746 jpcvogel@hotmail.com 

Hr/Mw. W.H. Ruysch Utrechtseweg 424  6865CP 078-6732544 wr@ruysch.nl 

Mw. S. Valen   Kennedylaan 3  6865BG 06-25003071 valensaskia@hotmail.com 

Mw. T. Birnie (begunst.) Valkenburglaan 35/B47 6811AJ 026-3827396 t.birnie@kpnmail.nl 

Mw. F. Bensink (begunst.) Kasteelweg 39  6865CR 06-53114701 freddy@bensinkbeheer.nl 

Lidmaatschap niet meer van toepassing 
Mw. J.C. van der Hooft-Verbakel 

Mw. A. Gouda Quint 

Mw. C.H.M. Knoef-Smulders 

 

 

 

PERSONALIA 
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VAN DE GEMEENTE   

Acties betreffende de Gemeente  
Bericht werd aan de gemeente gestuurd met het 

verzoek actie op de navolgende punten te nemen: 

1. Voetpaden van der Molenallee 

 Herstel van het voetpad noordzijde. De 

 BVK heeft reeds aangegeven op welke 

 plekken het voetpad gebreken vertoont. Ap-

 preciatie werd  aan de gemeente getoond 

 voor de wijze waarop het voetpad zuid eer-

 der werd hersteld. 

2. Conditie wegdek van der Molenallee 

 De conditie van het wegdek gaat ziender- 

 ogen achteruit. Op dit moment ontstaan 

 door het slechte wegdek regelmatig situaties 

 dat automobilisten de slechte plekken ont-

 wijken en deels gebruik maken van de be- 

 lendende fietsstroken en hiermede de fiet-

 sers  in gevaar (kunnen) brengen. De ge-

 meente werd verzocht om tijdens het onge-

 mak verkeersmaatregelen te treffen die de 

 veiligheid van het fietsverkeer , maar van

 zelfsprekend ook van het autoverkeer, ten 

 goede komen. 

3. Vuilnisbak bushalte Mooiland zuid 

 De dag voor de schoonmaakactie zagen we 

 dat medewerkers van de gemeentedienst de 

 vuilnisbak kwamen verwijderen. Is dit ver-

 standig? Neen.  

 De gemeente werd verzocht de bak weer 

 terug te plaatsen op de oorspronkelijke loca-

 tie. 

4. N225 oprijden vanaf de Kasteelweg 

 De gemeente werd geïnformeerd dat recen-

 telijk 2 ongevallen binnen 24 uur plaats- 

 vonden. De wijkagent ‘clusters Doorwerth’ 

 zal proberen de verkeersdiensten van de 

 politie en de provincie met elkaar in contact 

 te brengen om een oplossing te zoeken voor 

 de toch wel gevaarlijke situatie aldaar. 

Acties betreffende de Provincie   
Bericht  aan de provincie gestuurd met het ver-

zoek actie op de navolgende punten te nemen: 

1. Fietsstraat 

 Wanneer wordt het gras langs de fietsstraat 

 ingezaaid? 

2. Parallelweg voor perceel 430 

 Wanneer wordt grasberm voor perceel 

 Utrechtseweg 430 opgeknapt en geëgali-

 seerd? 

3. Wateroverlast fietsstraat 

 Sinds het onderhoud en asfaltering van  de 

 N225 heeft dat veel overtollige waterover- 

 last op de fietsstraat  tot gevolg. Provincie 

 wordt verzocht maatregelen te treffen dat 

 dit voorkomen wordt, niet alleen door het 

 schoonmaken van de water afvalwaterput- 

 jes. 

4. Herplantplicht N225 noordzijde 
 Wanneer vindt de herplant plicht noordzijde 

 N225 plaats? 

5. Oprijden N225 vanaf Kasteelweg 
 Ter informatie: Oprijden van de N225 vanaf 

 de Kasteelweg blijft gevaarlijk. 2 ongeluk

 ken vonden recentelijk plaats binnen 24  

 uur! De wijkagent van de ‘clusters Door- 

 werth’ probeert de verkeersafdelingen van 

 de politie en provincie met elkaar kort te 

 sluiten opdat zij het probleem gezamenlijk 

 op kunnen lossen.  

VAN DE PROVINCIE 
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Mooiland verdwijnt, het pand is op en lekt 

Op 5 maart j.l. zijn op uitnodiging van Vilente 

zeer veel bewoners en de pers op de voorlich-

tings-/afscheidbijeenkomst  in de voormalige 

kerkzaal in huize Mooiland afgekomen. Me-

vrouw José van Vliet - directie medewerker -

Vilente - geeft een kort historisch overzicht 

(incl. de tijd tijdens de oorlog 1944) van Mooi-

land, het was een prachtig pand uit 1936 dat 

warmte uitstraalt gelegen op een prachtig ter-

rein. Het bestemmingsplan geeft nog steeds 

aan dat het perceel Mooiland een “woon met 

zorg functie” betreft. Op dit moment sluiten 

steeds meer verzorgingstehuizen, is er dan nog 

wel emplooi voor een toekomstig Mooiland?  

De gemeente Renkum onderzoekt welke zorg-

voorzieningen er voor de gemeente nodig zijn 

en werkt voor Vilente plannen uit tot respectie-

velijk 2019 en 2029, gereed in april ??). 

Kostbare voorwerpen als: glas-in-lood ramen , 

de klokketoren en kunstwerken zullen in Vi-

lente-tehuizen worden herinstalleerd of tijde-

lijk worden opgeslagen, e.e.a. in nader overleg 

met de 

Doopsgezinde gemeente. 

Op dit moment loop er veel gespuis rond en diefstal ( o.a. koper) in/

rondom het gebouw. 

Vilente wil eerst risico’s beperken en zou graag weer zorg willen bie-

den, en gaat er vanuit dat de mensen zo lang mogelijk thuis willen 

blijven wonen. Zou men de bestemming veranderen , dan moet reke-

ning worden gehouden dat Mooiland  gedeeltelijk gelegen is op een 

ECO-zone, en dat zou dan bouwbestemmingen kunnen beperken, dan wel kunnen belemmeren. Wanneer 

geen passend en haalbaar plan kan worden gerealiseerd , zal het perceel aan de natuur worden teruggeven, 

immers Vilente is een non-profitinstelling en zorgaanbieder. 

Vervolgens heer Lucas - manager wonen - : Mooiland is een mooi pand maar ‘dated’ en renovatie is te 

kostbaar. Wat moeten we ermede? Rest , sloop (geschatte duur 4 maanden, , aanvang in april 2015). De 

volgende acties worden ondernomen alvorens de daadwerkelijke sloop gaat plaatsvinden: 

1. Flora/fauna wetgeving: vleermuizen uit het gebouw zien te krijgen onder toezicht van een ecoloog. 

2. Antikraak bewoners de huur per 7 april opzeggen. 

3. Voor aanvang van de sloop een tijdelijk hek ter beveiliging om het terrein aanbrengen. 

4. Asbest onderzoek uitvoeren. 

5. Pand inwendig uitruimen : (ijzer, koper, asbest, etc.), glas-in-lood ramen, kunstwerken, hergebruik en 

opslag garanderen. Uitwendig: dakpannen verzamelen en verkopen.  

6. Munitieonderzoek op het terrein uitvoeren. 

7. Elektriciteitshuisje op het terrein blijft bestaan en is nog in gebruik. 

8. Geen bomen verwijderen anders dan noodzakelijk t.b.v uitvoeren sloopwerkzaamheden. 

9. Bouwput die ontstaat na de sloop zal geleidelijke afloopwanden bevatten en zal met de omgeving met 

gras worden ingezaaid. 

10. Bodemonderzoek is nodig daar er olietanks en verzinkputten aanwezig zijn en mogelijk de watervoor-

zieningen kunnen vervuilen. 

11. Tijdens de sloopwerkzaamheden zullen verkeersbegeleiders het uitgaande vrachtverkeer naar de 

Utrechtseweg begeleiden. 

12.Vilente zal middels info-formulieren geïnteresseerde bewoners op de hoogte houden. 

Heer Lucas bedankt alle aanwezigen voor hun komst en getoonde interesse. Als men klachten tijdens de 

werkzaamheden heeft, kan men altijd Vilente in Ede bellen. 

VERSLAGEN 
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VERSLAGEN vervolg 

Algemene Leden Vergadering 2015 

Op 24 maart 2015 wordt door de scheidend voorzitter 

John Dreu de avond geopend. 50 aanwezigen waar-

van 39 stemgerechtigd en 1 begunstiger, alsmede 

mw. Mireille Kempen - oprichtster en directrice - van 

de Tuin de Lage Oorsprong worden  welkom heten. 

Mw. Kempen houdt een interessante lezing over de 

historie van de tuin beginnend in 2008 tot op heden. 

Na de pauze opent John Dreu de ALV. Enkele punten 

uit de conceptnotulen ALV 2014 worden nader toege-

licht en door de aanwezigen goedgekeurd en door de 

voorzitter en de secretaris ondertekend. Geen com-

mentaar is binnengekomen op het jaarverslag 2014 en 

wordt hiermede goed gekeurd. De penningmeester 

geeft een toelichting op de W&V-rekening en de ba-

lans. Het was financieel een goed jaar afgesloten met 

een ingecalculeerd negatief saldo. De financiële re-

serve is nog steeds zeer ruim, waarbij het ledental is 

179 leden en 11 begunstigers. 

Wat betreft de balans is alles in balans, ons vermogen 

kan riant worden genoemd.  De kascommissie ver-

leent het bestuur na controle décharge. Applaus. 

Nieuwe kascie-leden: Erik Damen en Jack Kraij-

kamp, wederom  applaus. 

Marina van der Haak geeft namens de activiteitencie 

een overzicht van gerealiseerde- (2014) en geplande 

activiteiten (2015). In 2016 zal het BVK-lustrum 

worden gevierd. 

De voorgestelde begroting 2015 is deels gebaseerd op 

2014 en wordt door de aanwezigen goedgekeurd. Ap-

plaus. 

Belangenbehartiging: regelmatig contact met de ge-

meente, in mindere mate met de provincie. 15 punten 

de wijk betreffende werden aan de wethouders Ver-

stand en Ruwhof toegelicht. 

Bestuursverkiezing: Afscheid wordt genomen van 

John Dreu, Ron Kluin en IJsbrand Tjepkema, aftre-

dend en herkiesbaar zijn Marina van der Haak en Erik 

Priebee. Toegetreden tot bestuur: echtpaar Korsmit, 

wederom applaus. Harry de Noord zal als voorzitter 

a.i. gaan fungeren.  

Rondvraag: 1) overlast steenmarter in de wijk;  

2) voortgang m.b.t. Huize Mooiland. 

Om 22.35 uur sluit Harry de Noord de vergade-

ring en nodigt iedereen uit gezamenlijk nog een 

drankje te gebruiken. 

 

Schoonmaakactie 2015 

Op 28 maart 2015 organiseert Solidez in opdracht 

van de gemeente Renkum in het kader van 

“Nederland schoon”, de Landelijke Opschoon-

dag. 

Onder het genot van een kopje koffie/thee worden 

18 deelnemers welkom geheten ten huize familie 

Dreu door scheidend voorzitter John Dreu. In-

structies worden uiteengezet waarbij iedereen in 

paren op pad wordt gestuurd na ontvangst van de 

nodige door de gemeente verstrekte attributen. 

Zoals ook in de afgelopen jaren schijnt de ge-

meente toch steeds weer moeite te hebben met het 

tellen van gelijke aantallen linker- en rechter 

handschoenen! 

Iedereen is geïnteresseerd en gemotiveerd waarbij 

het goede weer zeker debet aan is, weliswaar op 

het allerlaatste moment nog enige spetters. 

De oogst is redelijk waarbij 

met name de Utrechtseweg/

Schaapsdrift en de school-

fietsroute toch wel weer de 

toppers vormen. Wel beho-

ren 2 autokentekenborden 

tot de unieke vondsten die 

dan ook later aan de politie 

worden overhandigd. Er is 

even hoop dat één van de 

twee borden aan Raymond 

den Burger toebehoort die 

kort daarvoor ‘s nachts werd gestolen. Mis even-

wel, maar ondertussen (red.) wordt zijn bord in 

Zuid-Nederland teruggevonden.  

De schoonste straat in onze wijk kan worden toe-

gekend aan de Bernadottelaan! 

Verder worden tijdens de actie enige opmerkin-

gen van bewoners opgevangen: “Goed dat jullie 

dat doen”, de betrokken prikkers denken dan 

……..!  Na afloop komen weer de sterke verhalen 

ter tafel ingegeven mede door de lekkere drankjes 

en hapjes aangeboden door John en Lia, gastheer 

en zijn dame. 

http://www.bvkievitsdel.nl/
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Het bliksemt en het kettert 
Mogelijkerwijs “geknetter” bij verschillende aanwezigen (28 + 3 afzeggingen) tijdens de lezing door 

Jan Blom op de koffieochtend - 22 april 2015 - ten huize van Bauke en Irma Deinum. 

 

Jan heeft een tipje van de sluier opgelicht van het gebeuren tussen hemel en aarde.: het fenomeen on-

weer en de daarmee gepaard gaande verschijnselen en krachten.. 

Een aantal aanwezigen hebben zich nooit gerealiseerd dat beroering van of turbulentie in de dampkring 

dat met donder en bliksem gepaard gaat, zo complex is. Dit wordt pas duidelijk nadat Jan de volgende 

items aan de orde stelt: 

 Het demonstreren van een proefje van wat is eigenlijk elektrische lading? 

 Hoe ontstaat bliksem? 

 Hoe loopt de ontlading? 

 Wat vindt er nog boven de wolken plaats? 

 Hoe kun je zo goed mogelijk beveiligen; denk hierbij vooral aan stroom! 

 Recente metingen ondermeer verricht door Technische Universiteit Eindhoven. 

 

Spreker Jan vindt het geen probleem en vindt het prettig als eventuele vragen tussendoor worden ge-

steld, en die verschillende vragen komen er ook. 

 

Met het proefje van een 

kammetje en een aantal pa-

piersnippers wordt in princi-

pe een bliksemontlading ge-

symboliseerd , waarbij posi-

tieve elektronen de negatieve 

elektronen elkaar aantrek-

ken, want er is een elektrisch 

veld van 2 ladingen aanwe-

zig. Er is a.h.w. een hoeveel-

heid elektriciteit (lading uit-

gedrukt in Coulomb) per 

tijdseenheid (sec.) met een 

zekere stroomsterkte (amp.) 

tussen de kam en de snippers 

gevloeid. 

 

In de context van onweer 

zegt men dus dat onweer een 

plotselinge elektrische ontla-

ding is waarneembaar als 

een lichtflits (bliksem)  en 

een rommelend geluid 

(donder). De ontlading vindt 

plaats tussen een onweers-

wolk en de aarde. De (ont)

lading ontstaat (in de tropo-

sfeer tot 10 km hoogte) binnen een onweerswolk waarin de warme vochtige lucht stijgt en condenseert.  

Wanneer kleine waterdruppels zo hoog komen dat ze bevriezen, raakt de buitenkant positief geladen , 

de binnenkant negatief. Door uitzetting springt de buitenkant los en de kleine ijsschilfers  worden ver-

der mee omhoog genomen. De bovenkant van de wolk wordt positief geladen , de onderkant negatief. 

Door de aantrekkingskracht van de negatieve lading onder in de wolk, wordt het aardoppervlak zelf 

weer positief geladen. 

VERSLAGEN vervolg 
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VERSLAGEN vervolg 

Vervolg Het bliksemt en het knettert 

Door kleine verschillen in lading kan onder in de wolk een vonk ontstaan (begin van bliksem). Hierdoor 

wordt de lucht beter geleidend en ontstaat verder op een nieuwe vonk, een z.g goed geleidend kanaal 

(streamers) naar de aarde toe: de voorontlading. Dit gebeurt binnen een honderdste seconde en stapsgewijs 

en eigenlijk creëren we een batterij met hoge stroom/spanning boven ons hoofd. 

De bliksem krijgt zijn grillige vorm en er ontstaan vertakkingen (streamers) . Als dit kanaal 20 meter tot 2 

km boven de aarde is, ontstaat door de opgebouwde spanning vanaf de andere kant ook een kanaal: de 

vangontlading. De afstand is nu klein genoeg om kortsluiting te maken (negatieve lading versus positieve 

lading). De echte hoofdontlading volgt de ontstane route van kanalen. Op het moment van inslag komt X-

straling (röntgen) vrij, waarvan nog lang niet alles bekend is. Gemiddeld 2-4 inslagen per km2/jaar heeft het 

onweer detectiesysteem beheerd door de KEMA in Nederland geregistreerd. De totale stroom naar de aarde 

is in grootteorde: 1.800 Ampère en spanning meer dan 300.000 Volt. 

De bliksem verwarmt de lucht zeer plotseling tot wel 25.000  gr. C en zet dan zeer snel uit en explodeert als 

het ware, dit geeft een enorme knal (donder). 

Tussen en in de wolken vinden veel ontladingen plaats..Meer boven de wolken in de Stratosfeer en Iono-

sfeer vinden nog indrukwekkende atmosferische luchtstoringen plaats waargenomen door satellieten die 

ieder hun eigen specifieke naam dragen (jets, elve, sprits, etc.).  

 

Hoe kun je als mens zo goed als mogelijk veilig voelen en objecten tegen blikseminslag beveiligen waarbij 

ondermeer het volgende geldt: 

  Een mens gaat dood door stroom maar niet 

door spanning. 

 Maar de mens is relatief veilig in een Kooi 

van Faraday (denk aan auto) of in woning 

voorzien van een bliksemafleidersysteem. 

Toch moet je in een woning rekening mee 

houden dat er veel geaarde kabels (stroom, 

telefoon, kabel TV, PC, radio,) binnenko-

men en bij blikseminslag kan  elektronica 

worden beschadigd. Ontkoppel je de binnen-

komende aardverbindingen  van de appara-

tuur dan is er weinig kans op schade van de 

apparatuur. Ook kan gebruik worden ge-

maakt van overspanningsbeveiligingen, iets 

waar de spreker niet direct veel heil in ziet. 

 Ga je met stroom “prutsen”, doe dat dan op 

rubberschoonzolen en werk zo goed moge-

lijk maar met één hand; 

 * Tussen 1 ….. 100mA; voel je prikkels. 

 * > 500mA gaan de spieren spannen. 

 * > 0,5 A spieren trekken zich in. 

 Vliegtuig: oudere types van metaal veilig; 

nieuwere types (composite) moeilijk en 

kostbaar te beveiligen. 

 Op een open veld: gevaarlijk, maak jezelf zo 

klein mogelijk. 

 Schuilen onder een boom: gevaarlijk. 

 Vertoeven op open water: gevaarlijk. 

 Lopen op een golfbaan: gevaarlijk. 

 Kamperen in een tent: niet veilig, 

 inslag leidt stroom via tentpaal en liggende  

 persoon in tent naar de aarde.  

 

  

 

 

 

 

 

 

       -  --  
        35%   

ontladingen  

 

         

 

 

 

 

 kanaal   

aarde 

+     +            +     +     

-   -     - 

-  -   - 

- - 

 65%     ontladingen      

- - -  - 

+  +  +  + 
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VERSLAGEN vervolg 

vervolg “Het bliksemt en het knettert” 

Tot slot, succesvolle metingen van veldsterkte en 

stroom sterkte  zijn door de Technische Universi-

teit Eindhoven gedaan aan de Airbus 319 en 350. 

Degelijke toestellen hebben een ‘composite’ 

romp. 

 

Conclusie: 

1. We begrijpen voldoende om een goede be-

veiliging te maken. 

2. Er zijn altijd veel misverstanden over 

‘spanning’ en ‘stroom’. 

3. We weten nog lang niet alles, met name van 

X-straling. 

 

 Applaus.  

 

Marina van der Haak biedt Jan als dank een goede 

fles wijn aan, bloemen als dank voor de genoten 

gastvrijheid aan de gastvrouw Irma Deinum. 

  

 

 

 

Nagekomen bericht 

Paardenvijgen in de wijk  
Ken en Ilse zijn namens het bestuur even langs het 

paardenpension aan de Fonteinallee geweest en ze 

hebben  de mensen daar weer even helpen herinneren 

aan het opruimen van de paardenpoep. 

 

De eigenaar gaf wel aan er verder niet veel tegen te 

kunnen doen. De mensen zelf laten hun paard uit. Hij 

doet dat niet en is er nooit bij.  

Eventueel wil hij wel een briefje ophangen mocht 

dat nodig zijn. Verder gaf hij aan dat er regelmatig 

mensen komen en hun aanspreken erop (veelal da-

mes).  

Kortom het leeft er wel en ze doen zeker hun best..... 

 

 

 

 

 

 

 

Jachthaven Heveadorp. 

Vorig jaar vertelde onze zoon dat één van zijn boe-

zemvrienden - Oscar - een plan had opgevat voor de 

aanleg van een jachthaven bij het stuwcomplex 

Driel. De huidige passantenhaven leek hem een idea-

le locatie die verder uitgebouwd zou moeten worden. 

De vriend van onze zoon, zelf ook een enthousiast 

watersporter , is niet snel voor één gat gevangen en 

is rap van tong. Wij hadden zo onze bedenkingen: 

“dat zal niet gemakkelijk zijn om die grote reus - 

Rijkswaterstaat - ervan te overtuigen dat zijn plan 

een haalbare kaart is en zal worden. “  Niets is min-

der waar totdat we vernamen dat Rijkswaterstaat toe-

stemming had verleend voor de aanleg van een klei-

ne gezellige en intieme jachthaven met een ruimte 

voor 49 schepen, een drijvend kantoor en een opslag-

plaats. Het is hem dan toch gelukt, de aanhouder 

wint en waarschijnlijk had hij een goed netwerk tot 

zijn beschikking met de juiste connecties. 

Proficiat, en zou dit de eerste stap zijn naar een gro-

ter project met meerdere faciliteiten en meer capaci-

teit? 

Zo zie je maar weer , inventief zijn met doorzettings-

vermogen, goede argumenten hebben waar in de 

markt plaats voor is en een slim budgettair plan, dan 

kan je in de huidige (verzadigde) markt wel het e.e.a 

bereiken in een klein landje als het onze.  
ECP 

VAN DE BESTUURSTAFEL vervolg 

VAN DE LEDEN 

Huidige passantenhaven 

Stuwcomplex Driel 


