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INHO UDSOPGAVE  

Geen Nederland van boven . 

Maar onze wijk van boven….  

Meer hierover in deze Bezem.  
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W IJK VER ENIGING KROMM E RIJN  B UNNIK 

De wijkvereniging Kromme Rijn is opgericht in 1973. De 
vereniging heeft ten doel de gezamenlijke belangen te 
behartigen van de bewoners van de wijk Kromme Rijn 
in Bunnik. Deze wijk omvat het deel van Bunnik gele-
gen ten noorden van de Provincialeweg en ten westen 
van de Camminghalaan. 
Het lidmaatschap staat open voor alle bewoners van 
dit gebied. De contributie bedraagt € 7,50 per jaar. 
Rekeningnummer/IBAN: NL38 INGB 0003260282 o.v.v. 
straat en huisnummer. 
 

De Bezem is het informatiebulletin van de wijk-
vereniging Kromme Rijn.  De verantwoordelijkheid voor 
de inhoud berust bij het bestuur van de vereniging. 
  

COLOFON  

Website: www.krommerijnwijk.nl 

e-mail: secretariskrommerijn@hotmail.com 
Facebook: facebook.com/WijkverenigingKrommeRijn 
Twitter: twitter.com/wijkkrommerijn 

 

 

 

ABONNEM ENTEN  

De Bezem wordt gratis toegezonden aan de leden van 
de wijkvereniging Kromme Rijn en aan personen en 
instellingen  die daarvoor, naar de mening van het 
bestuur, in aanmerking komen in verband met het doel 
en de activiteiten van de vereniging. 
De Bezem verschijnt ongeveer driemaal per jaar in een 
oplage van 650 exemplaren. 
 
 

Kopij van bijdragen voor De Bezem wordt graag in 
ontvangst genomen bij de secretaris van de vereniging.  
 

KOPI J  
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Toen het bestuur moest besluiten om de ALV dit jaar niet door te laten gaan, dat 

was eind maart, dachten we nog met zijn allen dat de beperkende maatregelen  

tijdelijk zouden zijn. De werkelijkheid is echter anders. En hoewel de maatregelen 

versoepeld zijn, blijft alertheid op besmetting geboden.  

Zoals het er nu naar uitziet worden de beperkingen zelfs weer aangescherpt, 

vooral omdat blijkt dat verslapping, zoals overal te zien is, toch weer leidt tot een 

toename van het aantal besmettingen. Gelukkig is tot nu toe een tweede golf van 

ziekenhuisopnamen en erger (nog) niet aan de orde. Maar als de Bezem bij u wordt 

bezorgd is de situatie misschien alweer heel anders. 
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VAN DE VOORZITTER 

hebben ingediend. Wij hebben die klachten 
toegestuurd naar de gemeente en Rijkswater-
staat en hebben inmiddels reacties daarvan 
ontvangen. Een verslag met ons commentaar 
staat in deze Bezem. 

Ook over het snelfietspad van het station naar 
het USP is nog enig nieuws te vermelden. De 
gemeente heeft van de subsidie van de pro-
vincie nog een bedrag overgehouden dat kan 
worden besteed aan de verbetering van dit 
fietspad. Waaraan dit wordt besteed hangt af 
van  de  kosten  ervan. Wij hebben ervoor 
gepleit om met voorrang te kijken naar de 
kruising met de Kennedylaan en de kruising 
Lokhorstlaan - van Zijldreef. 

Tenslotte  zijn we bezig om de lay-out van 
onze website te verbeteren. In dat kader 
kwamen we op het idee  om  voor al onze 
uitingen (website, Bezem, Nieuwsbrief, Face-
book en Twitter) dezelfde profielfoto’s en 
omslagfoto’s te gebruiken. Daarvoor hebben 
we nieuwe luchtfoto’s laten maken. U hebt 
dat misschien op de omslag van deze Bezem 
al gemerkt. Maar we willen ook de leden laten 
profiteren van de mooie nieuwe luchtfoto’s, 
die van heel veel verschillende hoeken en 
hoogtes zijn gemaakt. In deze Bezem kunt u 
lezen hoe u deze foto’s kunt krijgen. 

Tenslotte ziet u heel veel berichten die op Fb 
en Tw over het wel en wee van onze wijk zijn 
verschenen. U ziet, we zitten bovenop het 
nieuws en staan midden in de actualiteit van 
alle dag. 

Ik wens u weer heel veel leesplezier en blijf 
alert op uw gezondheid. 

Piet Koning 

 

Toch zit uw bestuur niet stil. Deze vervroegde 
Bezem zit boordevol met artikelen en verha-
len waaruit dat blijkt. We hebben de uitgave 
enigszins vervroegd omdat de ALV niet is 
doorgegaan, normaal een gelegenheid om u 
op  de  hoogte  te brengen van de laatste 
ontwikkelingen en omdat we zoveel nieuws 
hebben dat we daarmee makkelijk een Bezem 
kunnen vullen. 

Van de Technische Commissie ontvingen we 
twee interessante artikelen over respectieve-
lijk de Transitievisie Warmte en het effect van 
de coronacrisis op de luchtkwaliteit in Bunnik. 
We zullen allemaal te maken krijgen met het 
feit dat we ons huis niet meer met gas kunnen 
gaan verwarmen. Daarom zijn we lid gewor-
den van de denktank die dit in Bunnik moet 
voorbereiden.  
Op die manier blijven we goed op de hoogte 
van de ontwikkelingen op dit gebied en kun-
nen we ook meedenken en sturen.  

Verder staat in deze Bezem een aankondiging 
van een eerste bijeenkomst georganiseerd 
door de werkgroep Biodiversiteit. Ze doet dat, 
heel origineel, in de vorm van een wandeling 
langs tuinen in onze wijk om te laten zien hoe 
deze bij- en insectvriendelijk kunnen worden 
gemaakt. 

In deze uitgave een laatste artikel over de 
definitieve uitspraak van de Raad van State en 
de afhandeling van de omgevingsvergunning. 
Het resultaat is dat er toch 16 extra parkeer-
plekken op Rhijnhaeghe zullen worden aange-
legd. Ook kunt u lezen dat de wijkvereniging 
zich ervoor inspant om het beeld  van  de spe-
lende kinderen te behouden voor onze wijk. 

We komen ook terug op de klachten over ge-
luidoverlast die inwoners van onze wijk bij ons 
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In de Bezem van april-mei 2020 konden we 
melden dat de projectontwikkelaar Sustay 
contact had opgenomen met de wijkvereniging 
om te praten over onze bezwaren tegen de 
omgevingsvergunning. Deze bezwaren betrof-
fen met name het feit dat er te weinig 
parkeerplaatsen in het plan waren voorzien. 

Daardoor dreigde de parkeeroverlast in de 
directe omgeving van Rhijnhaeghe, die al groot 
is, onaanvaardbaar te worden. 

Het gesprek met Sustay heeft ertoe geleid dat 
er 16 extra parkeerplaatsen op het eigen 
terrein worden aangelegd. Ook de gemeente 
heeft ingestemd met deze wijziging en heeft de 
omgevingsvergunning daarop aangepast. 
Daarmee zijn onze bezwaren tegen de omge-
vingsvergunning vervallen.  

In de vorige Bezem werd gemeld dat de 
gemeente een Herstelplan had ingediend bij 
de Raad van State. Dit was de reactie van de 
gemeente op het verzoek van de Raad van 
State gedaan in haar voorlopige uitspraak over 
het bestemmingsplan Rhijnhaeghe. Dit 
verzoek betrof een betere argumentatie voor 
een oplossing van het parkeerprobleem dat is 
ontstaan omdat BAM-medewerkers niet meer 
op Rhijnhaeghe kunnen parkeren.  

MEER PARKEERPLAATSEN OP RHIJNHAEGHE  

 

 

De 25 appellanten (omwonenden), die in een 
eerder stadium beroep hadden aangetekend 
tegen het bestemmingsplan bij de Raad van 
State, hebben richting de Raad van State 
gereageerd op het Herstelplan van de 
gemeente. Daarin hebben zij gemeld dat er 
inmiddels overeenstemming met Sustay was 
verkregen over de aanleg van 16 extra 
parkeerplaatsen (zie hiervoor) en dat zij zich 
kunnen vinden in deze uitkomst.  

De Raad van State concludeert in haar 
definitieve uitspraak d.d. 20 mei 2020, dat het 
besluit van de gemeenteraad om het 
bestemmingsplan goed te keuren moet 
worden vernietigd maar dat de rechtsgevolgen 
van dat besluit in stand blijven. 

Hiermee is de weg vrijgekomen voor de 
projectontwikkelaar om met de bouw van 
Rhijnhaeghe te beginnen. 

Inmiddels is de sloop van het oude 
kantoorpand begonnen. Volgens de planning 
zal de bouw van de huizen in appartementen 
in oktober starten.  

Men verwacht al in januari 2021 het hoogste 
punt te hebben bereikt en in november 2021 
zal de oplevering plaatshebben. 
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MOGELIJK TOCH NOG ENKELE VERBETERINGEN FIETSPAD NAAR USP  

 In de vorige bezem stond een lijst van allerlei 
maatregelen om de veiligheid, comfort en 
herkenbaarheid van het snelfietsroute Station-
USP te verbeteren. 

Toen bleek dat er slechts enkele maatregelen 
konden worden uitgevoerd binnen het budget 
van de subsidie dat de gemeente had gekregen 
van de provincie. 

Nu blijkt er toch nog geld over te zijn om nog 
enkele maatregelen uit de lijst uit te voeren. 

De meest daarvoor in aanmerking komende 
maatregelen, waar de wijkvereniging prioriteit 

aan had gegeven, zijn de verbetering van de 
kruising met de Kennedylaan/Marskramers-baan, 
de kruising met de Lokhorstlaan en het gedeelte 
Lokhorstlaan en de oversteek van de 
Regulierenring nabij het station. 

De gemeente gaat opnieuw bekijken welke 
maatregelen precies kunnen worden uitgevoerd 
binnen het nog resterende budget. Deze moeten 
dan nog dit jaar worden uitgevoerd. 
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Veel leden hebben ons benaderd met vragen 
over wat er gebeurt met het mooie beeld van 
de spelende kinderen dat langs de van Zijldreef 
op het terrein van Rhijnhaeghe stond.  
Het beeld is van de bekende Biltse kunstenaar 
Jits bakker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begin april heeft de wijkvereniging aan de 
gemeente voorgesteld om dit beeld op een 
andere locatie in onze wijk te herplaatsen, 
zodanig dat het voor alle voorbijgangers 
zichtbaar blijft. Het beeld is immers in de loop 
van de tijd voor veel inwoners een soort baken 
geworden dat bij de wijk hoort.  

De wijkvereniging heeft aangeboden even-
tueel te willen bijdragen aan de kosten voor 
herplaatsing. Inmiddels heeft ook raadslid 
Toersen zich hiervoor sterk gemaakt en 
daarover vragen gesteld aan de wethouder. 

De gemeente heeft hierop welwillend 
gereageerd en is in gesprek gegaan met de 
huidige eigenaren van de beelden (ook aan de 
achterzijde van het gebouw staat een ander 
kunstwerk, het Ei genoemd). 

De eigenaren hebben ingestemd met her-
plaatsing. Maar hiervoor moet nog wel een 
bruikleenovereenkomst worden opgesteld 
tussen de eigenaren en de gemeente waarin 
verzekeringsvoorwaarden en de nieuwe loca-
tie worden vastgelegd. 

De eigenaren willen dat de beelden weer in het 
plan Rhijnhaeghe worden teruggeplaatst.  
Maar als het achter de appartements-
gebouwen wordt geplaatst is het niet meer 
zichtbaar voor voorbijgangers. Dat zou heel 
jammer zijn. 

Volgens ons is ook plaatsing aan de buitenzijde 
(de wegzijde) van de appartementsgebouwen 
niet mogelijk. Onder één van de gebouwen 
komt een half ondergrondse parkeergarage 
waardoor de groenstrook, aan de zijde van de 
van Zijldreef schuin zal oplopen. Bovendien is 
deze strook slechts ca. 5 m. breed. 

Aan de buitenzijde van het andere apparte-
mentsgebouw komen tuinen van bewoners op 
de begane grond. De wijkvereniging heeft de 
gemeente voorgesteld om het beeld aan de 
overzijde van de van Zijldreef op de brede 
groenstrook te herplaatsen.  

Dan blijft het zichtbaar voor alle inwoners en 
bezoekers aan de wijk, en behoud het zijn 
functie als herkenningspunt van de wijk. 

Pas na de bouw zal door de gemeente worden 
bekeken welke locatie het best is.  
De beelden zijn nu tijdelijk opgeslagen op de 
gemeentewerf. 
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BEELD SPELENDE KINDEREN VOOR RHIJNHAEGHE WORDT HERPLAATST  
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In de vorige Bezem hebben we gemeld dat de 
klachten van bewoners over de geluidshinder 
vanwege vooral de A12, naar zowel de 
gemeente als Rijkswaterstaat zijn gestuurd. Als 
gevolg van de coronacrisis hebben reacties van 
zowel Rijkswaterstaat als van de gemeente 
langer op zich laten wachten. 

Van de gemeente ontvingen we een brief, die 
door de ODRU, regionale milieudienst, was 
voorbereid. Met Rijkswaterstaat hebben wij 
via  Face  Time een lang gesprek gevoerd met 
2 ambtenaren. Naar aanleiding van dat ge-
sprek is er ook telefonisch contact geweest 
met  het  RIVM  die verantwoordelijk is voor 
het model waarmee Rijkswaterstaat geluid-
berekeningen uitvoert. 

De gemeente geeft aan dat klachten in het 
algemeen subjectief zijn. Daarom wordt de 
geluidshinder in bepaalde waarden (dB) 
uitgedrukt. Daarvoor zijn in de wet normen 
aangegeven. De geluidshinder voor woningen 
mag bij voorkeur niet hoger zijn dan 50 dB. 
Deze waarde is door de wereld gezond-
heidsorganisatie (WHO) als norm aanbevolen. 
Daarboven treden grote gezondheidsrisico’s 
op. 

De gemeente concludeert dat de normen in 
onze wijk niet worden overschreden omdat 
Rijkswaterstaat in 2018 heeft berekend dat 
hun plafondwaarde niet wordt overschreden. 
Maar tussen de plafondwaarde in 2018 en 
overschrijding van de wettelijke norm (50 dB) 
op woningen is geen direct verband. Dit heeft 
het RIVM ook bevestigd.  

Het is dus mogelijk dat de wettelijke normen in 
een deel van onze wijk wel degelijk worden 
overschreden, terwijl de plafondwaarden niet 
worden overschreden. Maar ook indien de 
wettelijke normen zouden zijn overschreden, 
wordt in de brief van de gemeente gezegd dat 
maatregelen om het geluidniveau te beperken, 
te duur zijn voor de gemeente. In dat geval 
mag de gemeente zogenaamde “hogere 
waarden” aanvragen bij de provincie.  
Dat betekent eenvoudig gezegd ontheffing 
verlening voor het hanteren van de norm. Met 

andere woorden, de norm wordt in die situatie 
wel overschreden maar er wordt geen actie 
ondernomen. Kortom een uiterst teleur-
stellende en ook onduidelijke reactie van de 
gemeente.  

Het gesprek met Rijkswaterstaat was vooral 
technisch van aard. De betreffende amb-
tenaren konden niet anders dan concluderen 
dat in 2018 de plafondwaarden, die op 50 m. 
afstand van de A12 worden berekend, ter 
hoogte van Bunnik nog niet worden 
overschreden. Dat betekent dat RWS op korte 
termijn geen maatregelen gaat nemen.  

Wel bevestigde zij dat de toename van de 
geluidhinder  zodanig  snel  gaat   dat   binnen 
5 jaar (vanaf 2018) waarschijnlijk maatregelen 
noodzakelijk zullen zijn. Ook bevestigde men 
dat in hun rekenmodel aannamen zitten die 
niet overeenkomen met de werkelijkheid. Dat 
is de reden waarom de werkelijk gemeten 
geluidhinder steeds 2 dB hoger is dan de 
berekende waarden. Dat blijkt uit verifica-
tiemetingen van het RIVM.  

Maar Rijkswaterstaat kan het model niet aan-
passen, dat is de verantwoordelijkheid van het 
RIVM. 

Men bevestigde ook dat er tussen de 
plafondwaarden die RWS berekend en de 
werkelijke geluidshinder op woningen 
verderop in de wijk geen direct verband zit.  
Zo is bijvoorbeeld het effect van het 
geluidsscherm langs de A12 op 50 m. afstand 
van de snelweg, waar de plafondwaarden 
worden berekend, veel groter dan verderop in 
de wijk.  

Ook wordt in het model geen enkele rekening 
gehouden met andere geluidsbronnen zoals de 
Provincialeweg en de spoorlijn. Het is de 
bedoeling dat in de toekomst, bij de invoering 
van de omgevingswet, wel rekening wordt 
gehouden met de cumulatie van geluid.  

Hiervoor is al een aantal keer de rol van het 
RIVM genoemd. Daarom is aanvullend ook 
gesproken met de geluidsdeskundige van het 
RIVM. Ook die bevestigde dat er geen relatie is 

REACTIES GEMEENTE EN RIJKSWATERSTAAT GELUIDSHINDER

ENTE EN 

RIJKSWATERSTAAT GELUID TELEURSTELLEND  
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 tussen plafondwaarden van RWS en norm-
waarden op woningen. Daarom worden bij 
overschrijding van de plafondwaarde aan-
vullende berekeningen uitgevoerd om de 
geluidshinder bij woningen vast te stellen en te 
toetsen aan de wettelijke norm. Hierbij wordt 
onder andere rekening gehouden met 
aanwezigheid van bebouwing.Tot nu toe 
werden er geen maatregelen genomen als de 
berekende geluidshinder bij woningen lag 
tussen de 50 en 65 dB. Dat is pas boven de 65 
dB het geval. Na invoering van de 
omgevingswet wordt wel gekeken hoeveel 
woningen in dat gebied (tussen 50 en 65 dB) 
liggen. Als dat aantal groot genoeg is, worden 
er ook dan maatregelen genomen.  

De grootste oorzaak voor het verschil tussen 
metingen en berekeningen wordt veroorzaakt 
doordat er in de praktijk minder stillere 
banden worden gebruikt dan in het model 
wordt aangenomen. Daarom wordt het model 

We hebben offertes aangevraagd bij een 
viertal bedrijven en daar de aantrekkelijkste 
aanbieding uit geselecteerd. Voor een bedrag 
van € 240 incl. BTW hebben we totaal 139 
mooie scherpe luchtfoto’s gekregen van alle 
verschillende delen van onze wijk.  

We hebben daaruit een aantal foto’s gekozen 
die we nu standaard gaan gebruiken als 
profiel- en omslagfoto voor onze media-
uitingen. Aan de voorzijde van deze Bezem ziet 
u het eerste resultaat en als u onze pagina van 
Fb en Tw bezoekt ziet u hetzelfde. 

We hebben ook uit die 139 foto’s een selectie 
gemaakt van 25 mooiste foto’s waarbij we 
erop gelet hebben dat alle straten goed 
zichtbaar zijn op verschillende foto’s. Deze 
foto’s stellen we beschikbaar aan onze leden. 

Als  u daar  prijs  op stelt sturen wij u deze 
foto’s per WeTransfer in pdf toe.  
U kunt zich daarvoor aanmelden bij onze 
redacteur van de Bezem, Wim van der Tol,  
via email: wvdt@ziggo.nl 
 

ACTUELE LUCHTFOTO’S VAN DE WIJK BESCHIKBAAR VOOR LEDEN  

binnenkort aangepast. Dit zal betekenen dat 
de berekende waarden hoger zullen worden. 
Maar RWS heeft aangekondigd in dat geval ook 
de plafondwaarden te zullen aanpassen, zodat 
deze modelwijziging “budgetneutraal” zal 
verlopen. 

De reacties zijn teleurstellend omdat er 
uitsluitend wordt geconstateerd dat de 
plafondwaarden van Rijkswaterstaat niet 
worden overschreden en er daarom ook geen 
maatregelen behoeven te worden uitgevoerd. 
Terwijl uit de gesprekken met zowel RWS en 
RIVM blijkt dat de wettelijke normen in de 
woonwijk Kromme Rijn wel degelijk kunnen 
worden overschreden.De wijkvereniging pleit 
daarom voor aanvullende metingen en 
berekeningen van de werkelijke geluidshinder 
op woningen. 

Een uitgebreide rapportage van de reacties is 
naar de politieke partijen in de raad en naar de 
wethouder worden toegestuurd. 

In juni heeft de wijkvereniging luchtfoto’s laten maken van onze wijk. De redenen daarvoor 
waren dat er op de verschillende media die we gebruiken, de Bezem, de Nieuwsbrief, 
Facebook en Twitter, vele verschillende profiel- en omslag-foto’s van onze wijk en directe 
omgeving gebruikt werden. Bovendien waren die foto’s vaak verouderd. 
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TRANSIT IEVISIE WARM TE (TVW) GEMEENTE B UNNIK  

Het bestuurslid voor de Technische Commissie heeft plaats genomen in de “Denktank” 
Transitievisie Warmte (TVW) van de gemeente Bunnik. Hierin praten een aantal inwoners mee 
met het gemeentelijke Projectteam Warmtevisie. 
Zoals bekend gaat ook de gemeente Bunnik afscheid nemen van het aardgas als warmtebron. De 
gemeenteraad heeft bepaald dat Bunnik in 2040 een klimaatneutrale gemeente wil zijn. Een 
aardgasvrije gebouwde omgeving is daarvan een onderdeel. Om dit doel te bereiken heeft het 
gemeentelijk Projectteam Warmte in samenspraak met stakeholders als Stedin, Energie 
Coöperatie Bunnik, Lekstede, Portaal e.a. (Werkgroep Warmtetransitie) en de inwoners (Denktank 
Warmtetransitie) een “Notitie van Uitgangspunten” opgesteld. 

Hierin komt te staan waarom, wanneer, welke wijken van het aardgas af gaan en wat de duurzame 
alternatieven zijn voor verwarming van die wijken. Zie duurzaam beleid gemeente Bunnik op 
www.bunnik.nl/duurzaamheid/duurzaam-2. 

Inwoners en ondernemers uit de gemeente Bunnik hebben hun kijk op de warmtetransitie 
gegeven door middel van het invullen van een enquête.  
Zie www.bunnik.nl/duurzaamheid/enquete. 
Hieruit blijkt dat veel inwoners al bewust bezig zijn met duurzamer wonen en het verminderen van 
het aardgasverbruik. Zij geven aan dat belangrijke factoren zullen zijn de kosten, het wooncomfort 
en de vrijheid zelf voor het aardgasvrije alternatief te kunnen kiezen. Daarnaast geeft een 
aanzienlijk deel van de respondenten aan dat zij (nog) niet van het aardgas af willen. Er is dus een 
grote diversiteit in hoe Bunnikkers naar de warmtetransitie kijken. 

Met de TVW van Bunnik wordt invulling gegeven aan de nationale en gemeentelijke 
klimaatambities. In het  klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten voor elke buurt inzichtelijk 
maken welk aardgasvrij alternatief naar verwachting de laagste maatschappelijke kosten heeft.  

Op hoofdlijnen worden nu onderscheiden: 
1.  All-electric (individuele warmtepompen); 
2.  Warmtenet (warmte uit oppervlakte water, aardwarmte of restwarmte van bedrijven); 
3.  Hernieuwbaar gas en hybride oplossingen. 

In de loop van 2021 ontvangen de wijken en inwoners van de gemeente de definitieve TVW. 
Daarna worden wijkuitvoeringsplannen ontwikkelt. De wijkvereniging zal u middels nieuwsbrieven 
(emailadres opgeven!), social media en De Bezem op de hoogte houden. 

Gelijktijdig aan het ontwikkelen van een Warmtevisie door de gemeente wordt door de Regio 
Utrecht (U16) gewerkt aan een plan voor het klimaatneutraal opwekken van elektrische energie. 
Inmiddels is door de U16 een concept bod gedaan van 1,8 TWh (concept RES=Regionale Energie 
Strategie). Hoe en welk deel daarvan door de gemeente Bunnik gaat worden opgewekt wordt snel 
onderwerp van gesprek. In het buitengebied zullen een aantal hoge windmolens en grote velden 
met zonnepanelen gerealiseerd moeten worden. 

VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE  
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 DE EFFECT EN VAN DE MAATREGELEN TEGEN HET CORONA-VIRUS OP DE LUCHTKWALIT EIT  

IN BUNNIK  

In de Kromme Rijn wijk wordt door SMAL (Samen Meten Aan Luchtkwaliteit) Bunnik al langere tijd 
gemeten aan de luchtkwaliteit (fijnstof). Daarvoor zijn vijf meetstations geïnstalleerd, verdeeld 
over de wijk bij leden van de wijkvereniging. 
De afgelopen periode is gebleken dat de luchtkwaliteit vrij plotseling is verbeterd. 
 
 
 

De in Bunnik gemeten concentraties zijn een combinatie van enerzijds de uitstoot van schadelijke 
stoffen door de ons omringende gebieden en landen en anderzijds de lokale effecten van het 
verkeer (snelwegen A12 en A27), houtstook, BBQ, etc. 

Uit bovenstaande grafieken is goed op te maken dat in Bunnik de concentraties fijnstof (PM2.5 en 
PM10) in het voorjaar een duidelijke sprong naar beneden hebben gemaakt.  

Het lijkt erg aannemelijk dat de plotselinge verandering in luchtkwaliteit een relatie heeft met de 
maatregelen die wereldwijd genomen zijn tegen het Corona-virus. 

 Ook vergeleken met dezelfde periode in 2019 zijn de concentraties fijnstof lager, behalve in 
januari. In China werd al in januari een lockdown afgekondigd. Mogelijk is dit van invloed geweest 
hierop. Maar ook de windrichting kan een rol hebben gespeeld.  
De hoeveelheid fijnstof (PM2.5) steeg in maart en april weer enigszins. Dat kan te maken hebben 
met effecten uit Duitsland. 

Eind mei/begin juni werden zeer lage fijnstof waarden voor PM10 en PM2,5 gemeten van minder 
dan 5 microgram/m3. Hiermede zou ruim worden voldaan aan de door de provincie Utrecht 
nagestreefde WHO norm: voor PM10 ˂20 µg/m3 en voor PM2,5 ˂10 µg/m3. 

De effecten van de versoepeling van de meeste maatregelen zullen nauwgezet worden gevolgd. 
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Gemiddelde concentratie PM2.5 per maand 

 

Gemiddelde concentratie PM10 per maand 
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Jenny van Denzel stuurde dit bericht 

met foto: "Berenzoektocht voor 

kinderen in dit Corona-tijdperk; een 

goede actie, ook in onze wijk! 

IJsbeer is gevonden door Roelie en 

Tijs.  

Dank voor jullie leuke plaatjes!" 

Van de 2 wethouders, Ali Dekker (Odijk, Liberalen, D’66) 

en Erika Spil (Mijdrecht, P21, Groen Links) vertrok de 

laatste plotseling in maart.  

Zij werd opgevolgd door Paul Heijmerink (Bunnik, P21). 

In juli volgde een uitbreiding met een 3e wethouder: 

Jocko Rensen (Houten, PvdA) 
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Op 11 mei had het bestuur onze 47e 
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
gepland.  
Zó jammer dat het niet door kan gaan. 
Contact met de leden is van het  
grootste belang; voor hen doen we het 
tenslotte. Volgend jaar hopelijk wèl een 
informatieve en gezellige bijeenkomst. 

Ik heb zes ooievaars gezien, op het net 

geploegde land, rechts van het Vagantenpad, 

tussen Gildenring en Kromme Rijn. 

 

Met vriendelijke groet, 

Henk Blom 
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Op 27 maart werd het Jaagpad 

langs de Kromme Rijn afgesloten 

in verband met de anderhalve 

meter maatregel. Op 3 juni werd 

het weer opengesteld.  

De gemeente legde uit dat het 

besluit paste in het verruimen 

van de coronamaatregelen.  

Het 1,5 meter afstand houden 

was steeds meer een gewoonte 

geworden. Men ging vanaf dat 

moment uit van de eigen  

verantwoordelijkheid van de 

mensen om afstand te bewaren 

en drukte te vermijden.  

Foto's: Gemeente.  

In juli konden de zestien huurappartementen 

op de tweede en de derde verdieping van  

De Weijer bewoond gaan worden.  

Door nieuwe wijkgenoten (welkom!) en door 

inwoners van onze wijk die daarnaartoe  

verhuisden.  

Op de foto onze oud-redacteur  

Jenny van Denzel en onze  

Bezem-distributeur Harm Scholten.  

Fijn dat ze in onze wijk kunnen blijven wonen! 

13 
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De Raad van State deed op 20 mei definitief 

uitspraak over Rhijnhaeghe. Zoals duidelijk is 

zijn we zeer teleurgesteld over de resultaten 

van onze jarenlange pogingen tot inspraak en 

andere inspanningen. 

Ter afsluiting vermeldden wij op onze sociale 

media: “Een afsluiting. De wijkvereniging heeft 

van meet af aan positief gestaan tegenover 

geïntegreerde woningbouw.  

Het zou heel veel tijd, energie en vooral  

frustratie hebben gescheeld als vanaf het 

begin oprecht geluisterd was naar  

omwonenden en wijkbewoners.” 

Positief was de reactie van Leny Visser (CDA): 

“Complimenten voor constructieve inzet van 

Wijkvereniging Kromme Rijn.”  

Foto: ‘t Groentje 

We kregen regelmatig verontruste vragen 

over de Spelende Kinderen van Jitske Bakker 

en het Bronzen Ei van Theo van den Vathorst 

op het terrein van Rhijnhaeghe. Er zijn door 

Winny Toersen (raadslid Liberalen), mede 

namens de wijkvereniging, meerdere malen 

vragen over gesteld tijdens gemeenteraads-

vergaderingen.  

Op 9 juli antwoordde wethouder Heijmerink 

dat de gemeente bezig was met het opstellen 

van een beheerdersovereenkomst met de  

eigenaren, de erven Swinkels. Daarin zal ook 

de toekomstige locatie van de beelden staan. 

De eigenaren hebben als eis gesteld dat de 

beelden weer in het plan Rhijnhaeghe moeten 

worden herplaatst. Dit kan pas nadat alle 

woningen gereed zijn. Daarom worden de 

beelden voorlopig opgeslagen. 

Ingezonden door Hans Nap op 15 mei:  

Corona en het onderwijs: in de openbare ruimte 

van onze wijk zijn de maatregelen en aanpas-

singen i.v.m. het coronavirus niet te missen.  

De Boslaan wordt afgesloten bij in- en uitgaan 

van de Camminghaschool. (Aanvulling: Hetzelf-

de gold voor de Pastoor Heggelaan voor de 

Anne Frankschool) en het grasveld tussen het 

Ds. van der Kraanplantsoen en de J.F. Kennedy-

laan wordt het nieuwe gymveld voor de Anne 

Frankschool. Maar dat heeft mogelijk meer te 

maken met de nieuwbouw op het scholeneiland. 

Foto's: Hans Nap 
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  De coronatijd vergde veel aanpassingen in de 

organisatie en de werkwijze van de vaste  

medewerkers en vrijwilligers van de bibliotheek. 

Er zijn tijden geweest dat er alleen ingeleverd 

kon worden, dat er een afhaalbibliotheek was, 

dat ingeleverde boeken in quarantaine gingen. 

Daarna volgden periodes van steeds meer  

terugkerende zelfbediening door de leners. 

 Foto’s: Idea Bunnik. 
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Veel mensen waren nieuwsgierig naar waar deze 

betonnen dingen op de Pastoor Heggelaan voor 

bedoeld waren. De gemeente legde uit dat de  sleuven 

zouden worden  gebruikt in de aanleg van het  

buitenterrein tussen het schoolplein en het Gezond-

heidscentrum en om het hoogteverschil op te vangen. 
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De speeltoestellen op de Van 

Merkensteijngaarde zijn aan 

vervanging toe.  

De buurtbewoners werden op 

15 april door de gemeente per 

brief uitgenodigd om mee te 

denken over de nieuwe  

inrichting van deze speelplek. 

Op 16 juni werd een schets 

ontwerp gepresenteerd. 

Tijdens de sloop van Rhijnhaeghe kregen we dit  

bericht + foto’s van Hans Nap:   

De sloop van Rhijnhaeghe gaat nu snel.  

Elke dag worden er door grote grijpers met stevige 
tanden stukjes afgeknabbeld. Ga er eens kijken, want 
zo'n gebouw slopen gaat helemaal volgens plan. 
Materiaal voor materiaal en alles direct sorteren.  

Kortom: een vak apart. 
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VERVANGINGSPLAN MERKENSTEIJNGAARDE  
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In mei, juni en juli waren er weer een veel eikenprocessierupsen. Veel mensen 

kregen last van uitslag en jeuk. Op de gemeentesite kun je lezen welke  

methoden de gemeente gebruikt voor preventie en bestrijding. Over de nood-

zakelijkheid daarvan en eventuele schadelijk bijeffecten voor andere dieren is 

veel gediscussieerd op Twitter. De gemeente geeft tips wat je er zelf aan kunt 

doen: hang bijvoorbeeld koolmezennestkastjes op in en in de buurt van eiken 

( koolmezen zijn gek op eikenprocessierupsen) en plant in uw tuin struiken 

en bloemen waar insecten op af komen die eikenprocessierupsen eten.  

Op de foto van Hans Nap zie je een vorm van bestrijding langs het Eikenpad. 

Omwonenden van het Gezondheidscentrum werden op 

10 april onaangenaam verrast door de plaatsing van 

een transformatorhuisje dat niet had gestaan op de 

bouwtekeningen. De gemeente legde uit dar er is een 

transformatorhuisje nodig bleek te zijn voor de  

benodigde elektriciteitsvoorzieningen. Het neerzetten 

van een transformatorhuisje is vergunningsvrij en 

gedaan door Stedin. Uit nader onderzoek bleek wel dat 

plaatsing vergunningvrij is maar dat er wel bepaalde 

regels gelden, zoals bepaalde afstanden. 

In de corona-tijd luidde het Bunniks Nieuws de 

noodklok. t Groentje is voor de wijkvereniging ‘

onafhankelijk  altijd een goede bron geweest voor

gedetailleerd nieuws en verslaglegging.  

De wijkvereniging steunt het Bunniks Nieuws. 

Iedereen kan dat doen via een premiumabonne-

ment of een eenmalige donatie. 

Onderhoud van het Jaagpad   

De gemeente Bunnik en Hoogheemraadschap de 

Stichtse Rijnlanden (HDSR) hebben onderling 

stukjes grond geruild langs en in de Kromme 

Rijn. De reden hiervan is dat de gemeente graag 

het onderhoud van het Kromme Rijnpad weer 

geheel voor eigen rekening neemt om duidelijk-

heid te creëren en om te voorkomen dat het pad 

op termijn gesloten zou worden. Vijf jaar geleden 

werden natuurvriendelijke oevers aangelegd aan 

de Kromme Rijn, ter hoogte van Bunnik en Odijk. 

Door de verschuiving van de grens tussen water 

en land kwamen delen van het jaagpad in eigen-

dom van HDSR en delen van het water in  

eigendom van de gemeente Bunnik. Aangezien 

HDSR het onderhoud van paden niet als een 

primaire taak ziet, ontstond achterstallig onder-

houd en volgens de gemeente zelfs het gevaar 

dat het pad op termijn gesloten zou moeten 

worden omdat het overwoekerd zou raken.  

Tekst/bron: Agnes Corbij,  ‘ t Groentje.  

Luchtfoto: Wijkvereniging Kromme Rijn 
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Eind juli werd op de Molenaarshoek in het bijzijn 
van wethouder Paul Heijmerink de inkoopactie 
zonnepanelen van de Energie Coöperatie Bunnik 
(ECB) officieel afgesloten. Daar hebben de twee 
buurhuizen beiden 12-13 zonnepanelen laten 
installeren door installatiebedrijf Groenpand.  
Door deze actie zijn er in totaal weer bijna 1000 
zonnepanelen bij geplaatst.  

Foto: ECB 

18 



DE BEZEM – SEPTEMBER  2020 

 

 
BIODIVERSITEIT IN BUNNIK  
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De linker foto is afkomstig uit een gedeeld 

bericht van de gemeente op Facebook. 

Nieuwe bomen op de Secretaris de Jongstraat. 

Een paar maanden later zag uw redacteur dat 

daar de biodiversiteit had toeslagen. 

De gemeente publiceerde op Facebook:  
Op veel plekken in Bunnik, Odijk en  

Werkhoven staan de bermen in bloei.  
Genieten van kleurenpracht, groen en  

biodiversiteit, zoals hier aan het Eikenpad. 
 



 

Het voorjaar bij  fort Rhijnauwen. (foto’s J. Lammers) 


