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‘Kwetsbare
natuur wordt
zo vogelvrij’

Provincie perkt natuurnetwerk in

Regionale milieuorganisa-
ties zijn boos omdat de
provincie Gelderland de
grenzen van het Gelders
Natuurnetwerk (GGN) wil
verleggen. Stichting Werk-
groep Milieuzorg Apel-
doorn (SWMA), Vereniging
Milieuzorg Epe en Natuur
en Milieu Gelderland vre-
zen dat dit ontwikkelingen
mogelijk maakt in natuur-
gebieden die voorheen
zware bescherming geno-
ten. 

Gep Leeflang
Apeldoorn/Epe

,,Die gebieden worden vo-
gelvrij’’, zegt SWMA-be-

stuurder Theo van Kerk-
hof. Het gaat om kwetsbare
natuur waar de milieuorga-
nisaties met succes bepaalde
ontwikkelingen konden te-
genhouden. Ze maakten
daarbij gebruik van bescher-
mende regels die op die loca-
ties golden.

Gif
De provincie wil bijvoor-
beeld de GGN-status van
percelen in Wenum-Wiesel
aanpassen, waar een boer gif
spuit om bollen te kweken
en water onttrekt aan de na-
tuur. ,,Een omgeving waarin
veel  ecologisch beheer sa-
mengaat met Natura 2000,
GNN, stiltegebied en be-

schermd dorpsgezicht’’, zegt
SWMA-bestuurder Chris
Kamermans.  Ook een stuk
grond in park Berg en Bos in
Apeldoorn wil de provincie
aan het Gelders Natuurnet-
werk onttrekken. Daar heeft
de gemeente Apeldoorn bo-
men gekapt voor de aanleg
van een wadi, die volgens
Milieuzorg een vuilwater-
poel is. 

Volgens de milieuorgani-
satie zijn er zo tal van voor-
beelden.  De Vereniging Mi-
lieuzorg Epe (VME) vraagt
zich af of de provincie lijdt
aan kortzichtigheid of aan
‘een egoïstische na-ons-de-
zondvloedmentaliteit’. 
regio 10

APELDOORN Een warme avondmaaltijd
voor 1,50 euro – daar kan je zelf nauwelijks
voor koken. Het Leger des Heils in Apel-
doorn gaat hem aanbieden ter ondersteu-
ning van mensen die door corona in finan-
ciële problemen komen. De organisatie
merkt dat de coronacrisis allerlei persoon-
lijke problemen veroorzaakt. Het Leger
deelt al wekelijks voedsel uit aan mensen
met een krappe beurs. De vraag is toege-
nomen. ,,We zijn ooit begonnen met onge-
veer dertig gezinnen, het zijn er nu een
kleine vijftig’’, vertelt Ine Voorham, korps-
officier van Apeldoorn. ,,Daarnaast krijgen
we meer vragen op ons maatschappelijk
spreekuur, bijvoorbeeld over de voedsel-
bank of de weg naar regelingen.’’ Voorham

schat in dat het hier niet bij blijft. ,,Ik ver-
moed dat wanneer straks de steunregelin-
gen van de overheid stoppen, de echt
grote klap komt.’’ Het wekelijks aanbieden
van een warme maaltijd – op donderdag-
avond – moet enigszins voor verlichting
zorgen. De service is bedoeld voor ‘die
mensen die niet altijd genoeg te eten heb-
ben en niet over een pas van de voedsel-
bank beschikken’. Voorlopig mikt het
Leger op twintig tot dertig maaltijden per
keer. Particuliere giften financieren de
maaltijden. 
n Mensen kunnen zich de woensdag ervoor
aanmelden via korps.apeldoorn@legerdes-
heils.nl of bij de balie. Het Leger verstrekt de
eerste maaltijden op 21 januari. 

Warm maal à 1,50 euro ter leniging coronanood

Camping De Vinkenkamp in Lieren is in shock
nadat een bewoonster omkwam bij een brand

regio 9 

‘Wil je nog 
een keer dat
dansje doen?’
Apeldoorner Noé Guillot (12) is
sinds kort in een Jumbo-
commercial te zien als de jongere
uitvoering van acteur Frank
Lammers. ,,Kijk, dat is die jongen uit
de Jumbo-reclame! Wil je nog een
keer dat dansje doen?’’ regio 6
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de wadi valt nu ineens buiten de
GNN-grenzen, ziet Milieuzorg. ,,Het
voor een dergelijk doel grond ont-
trekken aan het GNN past niet bij een
zichzelf respecterende overheid.’’

,,De gemeente vroeg de provincie
het perceel met de wadi uit het GNN
te halen’’, zegt Van Kerkhof
(SWMA). ,,Daarmee verliest het per-
ceel bescherming. De provincie ho-
noreert deze vraag braaf. Zo zijn er
wel honderd voorbeelden.’’

Iets vergelijkbaars ziet SWMA ge-
beuren rond de voormalige zendge-
bouwen in Radio Kootwijk. De stich-
ting voert al sinds het begin van deze
eeuw strijd om de natuur in het
kwetsbare gebied centraal te zet-
ten. Begin dit jaar bejubelde SWMA
een succes bij de Raad van State. Die

bepaalde dat Staatsbosbeheer het
monumentale complex niet mag ex-
ploiteren als cultureel-recreatief
complex met hotel. De provincie
haalt nu echter grote stukken in het
gebied uit het GNN, ziet de SWMA.
,,Wat is de reden dat de provincie in
Radio Kootwijk stelselmatig de ran-
den opzoekt van wat de hoogste be-
stuursrechter heeft verordonneerd?’’
vraagt de stichting zich in een be-
zwaarschrift af.

Hetzelfde geldt voor het monu-
mentale 50kV-station, anderhalve ki-
lometer van het zendgebouw. Daar
verdwijnen de weg en de grond om
het gebouw uit het GNN. Staatsbos-
beheer had ooit het plan er 8000 be-
zoekers per jaar te ontvangen, brengt
SWMA in herinnering. ,,Het is dui-
delijk dat Staatsbosbeheer en de pro-
vincie op meerdere borden tegelijk
schaken om de natuur commercieel
te kunnen exploiteren.’’

Na ons de zondvloed
De Vereniging Milieuzorg Epe
(VME) vraagt zich af of de provincie
lijdt aan kortzichtigheid of aan
‘een egoïstische na-ons-de-zond-
vloedmentaliteit’. De belangenver-
eniging zegt niet te begrijpen ‘dat de
provincie besluit de beschermende
status van de natuur pal naast
een Natura 2000-gebied te beëindi-
gen, een gebied waarvan het Euro-
pese Hof en de Raad van State heb-

Weghalen van bescherming
natuur wekt grote woede

Gep Leeflang

A
ls stukken natuur niet
langer onder dat net-
werk vallen, kan dat
grote gevolgen hebben,
vrezen Natuur en Milieu

Gelderland, Stichting Werkgroep
Milieuzorg Apeldoorn (SWMA) en
Vereniging Milieuzorg Epe. In gebie-
den die nu zware natuurbescher-
ming hebben, worden ontwikkelin-
gen mogelijk die volgens de milieu-
organisaties ongewenst zijn.

Dan kan er bijvoorbeeld wél een
weg komen, verdwijnen belemme-
ringen om bomen te kappen of kan
een stroom toeristen naar een kwets-
bare plek in de natuur worden gelokt.
,,Die gebieden worden vogelvrij’’,
zegt SWMA-bestuurder Theo van
Kerkhof. Enkele van die plekken zijn
beladen: locaties waar de milieuorga-
nisaties zich dankzij beschermende
regels altijd met succes verzetten te-
gen ongewenste ontwikkelingen. Ze
zijn vol argwaan over het plots ver-
schuiven van de gebiedsgrenzen.

Zo kwamen in het landelijke ge-
bied in Wenum-Wiesel, op de ge-
meentegrens van Apeldoorn en Epe,
bewoners eerder dit jaar in opstand
tegen een bollenveld voor gladiolen
en lelies. Het spuiten van gif en het
onttrekken van water is catastrofaal,
vrezen diverse partijen, waaronder
de dorpsraad. ,,Het is een omgeving
waarin veel ecologisch beheer sa-
mengaat met Natura 2000, GNN, stil-
tegebied en beschermd dorpsge-
zicht’’, zegt SWMA-bestuurder Chris
Kamermans. ,,Nu wil de provincie de
GNN-status van percelen in dit ge-
bied aanpassen.’’

Vuilwaterpoel
Ook een stuk grond in park Berg en
Bos in Apeldoorn wordt aan het Gel-
ders Natuurnetwerk onttrokken,
constateert Milieuzorg. Daarover ligt
de organisatie in de clinch met de ge-
meente Apeldoorn. Die liet achter de
kassa’s van Apenheul illegaal een
groot aantal bomen kappen om er
een wadi (natte plek) aan te leggen,
zo stelde de stichting vast. 

Overtollig regenwater van Apen-
heul vloeit in de wadi weg, wil de ge-
meente. Die stelt dat het schoon wa-
ter betreft, maar meldde eerder dat
het rijk is aan voedingsstoffen. Mi-
lieuzorg vindt het ontoelaatbaar dat
dit in het bos wordt geloosd: de wadi
zou in werkelijkheid een vuilwater-
poel zijn. Waarom zou schoon water
immers niet meer in de bosvijver
mogen stromen, die nota bene wordt
gesaneerd omdat het natuurlijk
evenwicht is verdwenen?

De provincie tikte de gemeente op
de vingers voor de bomenkap. Die
wil het plan nog steeds uitvoeren en

Ze schaken
op meerdere
borden, voor
commerciële
exploitatie
—SWMA

Kostbare natuur verliest bescherming door beleid van Gelderland. In de nieuwe provinciale
omgevingsverordening worden grenzen van het Gelders Natuurnetwerk (GNN) op
onbegrijpelijke manier verlegd. Dat stellen althans meerdere regionale milieuorganisaties.

PROVINCIE BELEID

▲ Chris Kamermans
en Willem Geense (r)
zijn boos dat de pro-
vincie morrelt aan de
natuurbescherming
op een aantal gevoe-
lige locaties, zoals
rond de zendgebou-
wen van Radio Koot-
wijk en het 50kV-sta-
tion (foto). FOTO KEVIN HA-
GENS

Ook Natuur en Milieu Gelderland
ageert tegen de plannen van de
provincie. De vereniging consta-
teert in een bezwaarschrift dat
stukken natuur niet langer als
zodanig worden benoemd en
daardoor bescherming verliezen.
,,Terwijl robuuste bescherming
het uitgangspunt is.’’ De Vereni-
ging Natuurmonumenten, Gel-
dersch Landschap en Kasteelen,
Stichting Landschapsbeheer
Gelderland en IVN Gelderland
steunen de vereniging daarin.

‘Robuuste
bescherming’

ben gezegd dat daar de stikstofbelas-
ting ontoelaatbaar hoog is en er geen
activiteiten mogen plaatsvinden die
de stikstofbelasting kunnen vergro-
ten.’

De organisatie windt zich vooral
op over een weidegebied in Epe dat
grenst aan het Vossenbroek, ten oos-
ten van de Wiemanstraat. Nu valt dit
onder het Gelders Natuurnetwerk,
straks is het ‘groene ontwikkelings-
zone’. Ook grond ten oosten van de
Verloren Wijnbergweg wordt aan
het GNN onttrokken.

Verbindingszone
,,Het Vossenbroek vormt in de ge-
meente Epe het laatste restje van de
ecologische verbindingszone tussen
Veluwe Hoog en de IJssel’’, aldus
VME. ,,Het toenemende verkeer door
de waterskibaan en het wellnesscen-
trum bij het Kievitsveld vormen nu
al een ontoelaatbare belasting van de
natuur. Economische activiteiten die
eerder niet in het Gelders Natuurnet-
werk waren toegestaan, maken de si-
tuatie nog veel erger.  Hoe de ecologi-
sche verbindingszone dan nog kan
functioneren en hoe dieren dan
van Veluwe Hoog naar de IJssel moe-
ten komen, is een raadsel.’’

De provincie Gelderland wil nu
niet reageren en werkt aan een ‘reac-
tienota’, die naar verwachting deze
maand verschijnt, zegt woordvoer-
ster Everdien Gunsing.


