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Doorwerth, 7 juli 2022 

Geachte directieleden, 

Mede naar aanleiding van verontrustende berichten van onze leden willen wij hierbij onze zorgen 

met u delen over het beheer van enkele akkers in de gemeente Renkum die in bezit zijn van uw 

organisatie. Om precies te zijn gaat het om akkers tussen uitspanning de Westerbouwing en 

Doorwerth, gelegen ten noorden en ten zuiden van de Van der Molenallee. De akkers zijn op het 

kaartje op de volgende bladzijde met nummers aangegeven. De arcering op dit kaartje geeft aan dat 

de akkers in Natura 2000 liggen; de groene vlakken duiden op habitattype H9120 Beuken-eikenbos 

met hulst. 

Volgens onze informatie worden de akkers zeer zwaar bemest, mogelijk zelfs zwaarder dan de 

mestwetgeving toestaat (waarnemingen dit jaar van mestinjecties op 19 februari, 25 maart en 

20 juni). De enorme belasting met mest zorgt in de nabije omgeving voor de opslag van bramen en 

brandnetels en voor bodemverzuring. Bodemverzuring leidt onder meer tot het afsterven van eiken, 

wat heel goed zichtbaar is in de omgeving van de akkers. 

Deze beheerpraktijk lijkt ons in strijd met de wettelijke vastgelegde zorgplicht de natuur ‘in een 

goede staat van instandhouding’ te houden. De kritische depositiewaarde van habitattype H9120 van 

20 kg N/ha/jaar wordt in het betreffende gebied ruimschoots overschreden, mede door het beheer. 

Dat kan toch niet de bedoeling zijn van een organisatie als de uwe. Het telen van maïs en Engels 

raaigras wat op de akkers gebeurt, vinden we bovendien niet passen bij de doelstellingen van GLK. 

Enkele akkerranden worden door de Stichting Biotoopverbetering ingezaaid met een bloemrijk 

mengsel van weinig inheemse zaden. Door kruising kunnen de ingezaaide soorten onze inheemse 

flora bedreigen. Bovendien leveren planten die in ons land niet thuishoren nauwelijks een positieve 

bijdrage aan de insectenrijkdom. Dit zijn redenen waarom wetenschappers als de bekende 

vegetatiekundige prof. Schaminée ageren tegen deze praktijk. 

Wij beseffen dat GLK het moet doen met beperkte financiële middelen en dat het beheer daarom 

soms niet optimaal kan zijn. Daar hebben we alle begrip voor. Ook dat er soms fouten worden 

gemaakt. Maar het gebruik van de akkers willen wij toch wel heel graag anders zien gebeuren. 

Graanakkers met een inheemse akkerflora, bijvoorbeeld: wat zou dat een aanwinst zijn voor de 

omgeving en een reclame voor uw organisatie. Stichting GraanGeluk, bijvoorbeeld, zou het beheer 

namens GLK heel goed kunnen uitvoeren.  
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Onze oproep tot een beter beheer wordt mede ondersteund door De Groene Wever, een 

buurtinitiatief rondom ‘duurzaamheid’ aan de westkant van Oosterbeek (de buurt omvat ca. 1000 

huishoudens; zie www.degroenewever.nl). 

Zouden wij eens met elkaar van gedachten kunnen wisselen om een passende oplossing voor het 

beheer te vinden? Onze ruim 500 leden zouden dat bijzonder waarderen; mogelijk zijn er onder hen 

ook personen die een beter beheer op de een of andere wijze zouden willen ondersteunen. 

 

In afwachting van uw antwoord, namens Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen, 

 

Jan-Philip (Flip) Witte, voorzitter   Max Smit, secretaris 
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