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“De uiterwaarden
worden
alleen maar
mooier van
programma
Stroomlijn”
Om het water meer ruimte te geven in
en langs de grote rivieren, verwijdert
Rijkswaterstaat op veel plaatsen de
bomen langs de rivier. Op sommige
plaatsen leidt dit tot een kaalslag, op
andere plaatsen tot mooie doorkijkjes.
Feit is echter dat het niet altijd even
zorgvuldig gaat. In Wageningen
bijvoorbeeld moet Rijkswaterstaat
twintig onterecht gekapte bomen gaan
compenseren die per ongeluk waren
meegenomen. Wij vroegen enkele
direct deskundigen wat zij van de
‘nieuwe uiterwaarden’ vinden.

— Lotty Nijhuis (journalist)
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“Ik vind het jammer, het maakt de uiterwaarden kaal en elke plek hetzelfde. Ik houd van
afwisseling. Bomen geven die afwisseling. Op
de ene plek een paar bomen, dan weer wat
meer uitzicht, dat vind ik mooi. Bovendien
kijken wij vanuit huis recht op de fabriek van
AgruniekRijnvallei. Er zijn al plannen om de
fabriek te verhogen. Er is in de buurt veel
weerstand tegen uitbreiding van de industrie.
De bomen zijn dan nog een natuurlijke barrière, belemmeren het zicht. Het is jammer als
ze weggaan.
We zijn helemaal niet geïnformeerd over de
werkzaamheden in de uiterwaarden. Niet door
Rijkswaterstaat en niet door de gemeente. Het
heeft ook niet in de krant gestaan. Er wordt
nu zelfs al gezegd dat er, net als in Wageningen, een fout is gemaakt, en dat de kap niet
doorgaat.
Ik ben veelvuldig gebruiker van de rivier als
watersporter: ik roei in Wageningen. Ik heb
daar wel over de overwegingen gehoord, dat
kappen de doorstroming van het water verbetert. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat
hier een rol speelt. Als het nou om een heel
bos ging, dan kon ik het begrijpen. Ze zeiden
dat vooral groepen bomen die haaks op de
stroomrichting staan, een probleem vormen.
Hier gaat het om een smalle strook bomen in
de stroomrichting van de rivier. Ik begrijp niet
waarom die weg moeten.”
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“Ik kom hier zo nu en dan wandelen met Zoë. Ik vind het vooral ﬁjn
dat het in de uiterwaarden vaak
zo lekker rustig is. Het is jammer
dat ze alles kappen. Hoewel, dat
hele dichte struikgewas vind ik ook
niet zo mooi. Dat mogen ze wel
weghalen. Maar ik houd van bomen,
zeker die grote vind ik mooi. En
zonder bomen wordt het zo kaal.
De uiterwaarden zijn mooi zoals ze
zijn. Niets meer aan doen wat mij
betreft!
Het programma Stroomlijn zegt
me niets. Ik wist niet dat ze bomen
kappen voor de waterveiligheid. Als
het nodig is om het hier veiliger te
maken, dan begrijp ik het wel. Maar
ik vind het niet mooi. En ik vind
veiligheid ook niet belangrijker dan
natuur. Als de natuur goed is, dan
zit het met de veiligheid ook wel
goed. De natuur is nooit onveilig
geweest voor de mens, de mens wel
voor de natuur.”

Ad
Adrie
Wichards
Fietst met een vriend een
stuk
u je door de Renkumse
uiterwaarden.
“Ik word er verdrietig van. Ik ben lid
van Mooi Wageningen, die is ook
tegen deze massale bomenkap. Maar
tegen Rijkswaterstaat is niet te vechten. Soms heb je niet eens in de gaten
waar ze overal alles wegkappen. In
de Wageningse uiterwaarden hebben
ze zelfs heel oude meidoorns weggehaald. Terwijl was toegezegd dat
monumentale bomen en struiken zouden blijven staan. Ze doen het voor de
veiligheid, maar ik geloof niet dat een
paar solitaire meidoorns invloed hebben op de doorstroming.
Op sommige plekken hier in de
Renkumse uiterwaarden staat nog wat
dichte begroeiing. Het zal mij benieuwen wat daarmee gebeurt. Het is
allemaal voedselgebied voor kramsvogels en koperwieken. Ze krijgen er
kaal landschap voor terug, dat is toch
zonde? We hebben in Nederland al zo
weinig natuur. Ik vind het jammer. Ze
wilden de uiterwaarden teruggeven
aan de natuur, maar het succes groeit
ze nu boven het hoofd. Maatregelen
nemen voor de veiligheid is natuurlijk
prima, en ik snap dat je dan ook compromissen moet sluiten. Maar ik vind
dat het nu te ver gaat.”

Jannie Jansma
Woont aan de Wageningse
uiterwaarden en wandelt er
graag.
“Ik vind de uiterwaarden altijd mooi. De
lucht is prachtig, het is heerlijk langs het
water lopen. En ik houd van de weidsheid.
Met de buren hier aan de Veerweg werken
we een keer per jaar drie tot vier zaterdagen in de uiterwaarden, dan worden de
wilgenbomen gesnoeid. En de bramenstruiken werden heel groot, het is heel ﬁjn dat
Staatsbosbeheer deze heeft gesnoeid. Ik
snap dat er af en toe wat moet gebeuren.
Maar verderop in de Wageningse uiterwaarden is ﬂink gekapt. Ik schrok daar wel
van. Dat was wel heel veel! De begroeiing
zorgt voor leuke hoekjes. In het bosje bij de
nevengeul woont een bever, hoe uniek. Dat
maakt het divers, en daar houd ik van. Ik
zou het wel ernstig vinden als ze alles weg
zouden kappen. Het wordt dan te gestructureerd en lijkt een prachtig natuurgebied
meer op een park. Dat is jammer, want de
ongereptheid is dan weg.
En als ik heel eerlijk ben, dan vind ik dat we
ons in dit landje wel erg druk maken. Ik heb
het water hier de laatste jaren nooit meer
zo hoog gezien als vroeger. We maken modellen en gaan daar vervolgens heel angstig
mee om. We willen ons zó verzekeren, dat
we ons helemaal gaan knevelen, nog meer
regeltjes gaan maken. Ik ben niet zo bang
voor het water. En die maatregelen zijn jammer voor de natuurlijke ontwikkeling van
het landschap.”

Harm Luisman
Loopt met zijn honden
regelmatig door de
uiterwaarden bij Renkum.
m.
“Ik vind het prima dat er her en der
bomen worden weggehaald. Je krijgt
zo een prachtig uitzicht op de rivier.
Hier in Renkum hebben ze over een
paar honderd meter ﬂink gekapt. Ik
vind het wel leuk dat er dan links en
rechts nog wat solitaire bomen blijven
staan. En het dichte struikgewas even
verderop hoeft voor mij ook niet weg.
Ik houd wel van een beetje variatie.
Dat is voor de natuur ook beter. Er zitten hier heel veel ijsvogels. Als je een
stuk doorloopt staan er wilgenbosjes
langs het water. De takjes zijn voor
de ijsvogels prachtige visplekjes. Die
moet je niet weghalen.
Waterveiligheid is natuurlijk belangrijk, maar de afweging met natuur is
niet zwart-wit. Soms kunnen maatregelen voor waterveiligheid natuurkwaliteit verbeteren en vice versa.
Niemand zit te wachten op een kale
vlakte langs de rivieren, je moet dus
goed kijken waar wat het beste kan.
Op de ene plek betekent dat misschien de kap van bomen, op andere plekken passen misschien prima
andere maatregelen. Maar volgens
mij gebeurt die afweging meestal ook
wel.”

foto’s Chantal van Dam
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