
Planning 
Windturbines 
Zevenaar en Duiven 
 
Windpark Kievit in Lathum 
4 turbines 150 meter hoog 
Afstand tot Riverparc: 2 kilometer 
Status: gereed in 2014 
 
Windpark Bijvank in Angerlo 
5 turbines 175 meter hoog 
Afstand tot Riverparc: 5 kilometer 
Status:  
Provincie werkt aan inpassingsplan 
 

Voor en tegenstanders 
aan het woord: 
Marjoleine Snaas versus Frans Franken 
 

Mens in de Wijk 
Theo ten Brinke 

Kijk op de Wijk 
Foto's feest Legalisering 

Huis te Lathum (slot) 

(voorblad artist impression Onno van Dokkum)  

 

Riverflash 
december 2013 

Veiliger wonen op Riverparc 
Draadloos alarmsysteem met fotobeelden 
voor geverifieerd alarm en naar politie en 
brandweer. 
Daadwerkelijke alarmopvolging door 
mobiele beveiligers tegen zeer lage 
kosten.Dagelijkse controle op batterijen 
(levensduur 5 jaar),  

SECUREON      

0313-620092  
Bediening ook  
zonder pincode. 

                (advertentie) 



 

 

IJsvogelgesnater 
 

Parc ‘veranderen’ ? Zeker weten!!!  
 
Weer een Riverflash, denkt u en u heeft het (deze 
dagen) al druk genoeg. U leest al genoeg krantjes 
en helaas niet alleen met vrolijke berichten… 
 
Tja er gaat geen dag voorbij zonder dat er iets 
vervelends gebeurt en dat vindt zijn weerslag in wat 
geschreven staat, dus ook in Riverflash.  
 
Laten we alleen wel zorgen voor wat evenwicht; dus 
niet alleen maar zwartgalligheid. Zoals vertellen over 
Burenhulp (noaberschap) bijvoorbeeld. Diverse be-
woners van Riverparc hebben dit aan den lijve 
ondervonden; als het even niet meezit vanwege 
ziekte of iets dergelijks. Een belletje: “ik ga bood-
schappen doen, kan ik wat voor je mee nemen”.  
Of: “ik breng straks een hapje eten, moet toch 
koken, je kunt ook bij mij komen eten, wel zo 
gezellig”. Dat doet zóóó goed. Aandacht voor elkaar. 
Het aloude spreekwoord ‘een goede buur is beter 
dan een verre vriend’ blijkt gelukkig nog steeds in 
deze tijd op te gaan.   
 
Terugkomend op een vorig item in Riverflash, waar-
in zaken als burenergernissen en onaangepast 
gedrag aan de kaak werden gesteld – denk aan 
boten op uitkijkpunten en hondenpoep – is dat ver-
beterd sinds de publicatie? Maatregelen nemen kan 
blijkbaar niet. Je buren er op aanspreken zonder dat 
dit gelijk tot een vervelende sfeer leidt is ook niet 
altijd de beste oplossing. Hoe kun je de situatie dan 
aangenaam voor elkaar maken? Metabletica!  
Verander de wereld – lees Parc – begin bij jezelf! 
Weer zo’n spreekwoord dat nog steeds van toe-
passing is.  
 
Genoeglijke feestdagen met of zonder uw buren en 

tot een volgende gesnater van deze ijsvogeltjes. 
 

In memoriam Tom van Dijk. 
 
Drie jaar geleden, oktober 2010,  wist Tom van Dijk dat hij onge-
neeslijk ziek was. Tom die op Meerkoet 32  woonde, liep vaak met 
zijn hond Kira (zwarte rottweiler) over Riverparc en maakte met 
iedereen een praatje. Samen met zijn broer maakte hij nog een 
rondvlucht in een vliegtuigje boven Riverparc.  
Vooraf was aan Tom verteld dat buurtbewoners hem een hart 
onder de riem wilden steken. En dat gebeurde. Zo’n veertig 
buurtbewoners (allemaal in wit T-shirt of witte jas) zwaaiden naar 
hem. Een mooi voorbeeld van nabuurschap. Een indrukwekkend 
moment voor Tom, zijn familie, buren en bekenden. Een week 
later overleed Tom.  

 
 
 

 
 

Sailability,  

zeilen met een beperking 
  
ParC-bewoners Chris Heil, Thon Pouwer en Ronald Zuydervliet zijn 
drie van de vrijwillige instructeurs van Sailability. Dit is een orga-
nisatie die personen met een beperking helpt bij het zeilen onder 
andere op de plassen van het Rhederlaag. 
Negentien landen, verspreid over de wereld, zijn hierbij aan-
gesloten. 
Voor dit doel stelt Sailability speciale zeilboten beschikbaar die zijn 
uitgerust met een soort Joystick en een verzwaarde kiel. Ze zijn 
zo ingericht dat met enige hulp iedere gehandicapte hiermee kan 
zeilen.  
Op de foto zien we de sportieve Frans ten Holder – bekend van 
het verhaal over de lachende ligfietser in Riverflash no 1 – terwijl 
hij instructies krijgt van Thon Pouwer. 
 
Watersportvereniging Giesbeek is een van de steunpunten voor 
deze manier van zeilen en beschikt over twee van deze speciale 
zeilboten. Kent u iemand met een beperking die dit misschien 
eens wil proberen, schroom dan niet contact op te nemen met 
onze fotograaf Chris Heil, triole@wxs.nl        mobiel: 0657941910. 
Voor meer info www.sailability.nl  
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 Door Ben Overmaat    (slot) 

We bevinden ons in de herfsttij van de middeleeuwen als het Huis 

te Lathum in handen komt van de veldheer van Karel van Gelre, 
Maarten van Rossem. Na het overlijden van Maarten van Rossem, 

die indertijd het kasteel van Fransisca Mohr kocht, gaat het door 
verkoop van geslacht naar geslacht (zie kader). In 1915 koopt 

barones Sophia Wilhelmina van Heekeren het huis om het te 
voegen bij haar nabijgelegen landgoed Bingerden. Opmerkelijk 

feitje is dat het Huis te Lathum in 1672 (het ‘bekende’ Rampjaar) 
enige dagen als verblijf heeft gediend voor Lodewijk XIV, de 

Zonnekoning. 
 

We schrijven het jaar 1693 als Hendrik Willem van Westerholt het 
huis en de heerlijkheid opdraagt aan de Staten van Gelre: "het 

huys te Laetum, liggende in sijn grachten, voorplaetsen, haven, 
bongaerden, wallen en twee campen landts, liggende aen de 

gracht." Opvallend in deze beschrijving is nog altijd het verde-
digende en zelfvoorzienende karakter van het huis.  We leven in 

het jaar 1735 als de bezoeker eerst door een poort gaat (met 
daarboven een fraaie kamer) voordat hij/zij het huis in kan gaan. 

Het huis bestaat uit een zaal (30 bij 24 voet) een klein kamertje en 

twee keukens. Onder het huis bevindt zich een kelder met in een 
hoek een gat waarin mensen gevangen kunnen worden gezet. In 

1787 wordt de genoemde poort afgebroken en wordt het huis 
verbouwd. 

 
In de negentiende en twintigste eeuw doet het huis dienst als 

boerderij. In 1905 worden de fundamenten van een poort 
gevonden en een deel van de grachten. In 1912 zijn aan de 

binnenkant nog resten te zien van een achthoekige toren die van 
kelder tot zolder reikt.  In mei 1945 – nog vlak voor de bevrijding – 

wordt dit pittoreske torentje opgeblazen. Dat was een lot dat alle 
torens in de omgeving was beschoren. Behalve – opmerkelijk  

genoeg – de toren van het kerkje te Lathum.  

Talloos zijn de verhalen over Het Huis te Lathum, die in de 
knusse dorpsgemeenschap Lathum een eigen leven zijn gaan 

leiden. Zo zouden er bijvoorbeeld veroordeelden hebben 
gehangen aan de Gal(g) straat.  Het kasteeltje had immers een 

rechtsfunctie en een eigen cachot. Het zou er hebben gespookt 
en er zou een onderaardse gang hebben gelopen van het 

kasteel naar het 16e eeuwse kerkje.  
 

Huis te Lathum , nu een parel in het mooie landschap, mede 
dankzij de niet aflatende inzet van de nieuwe ‘kasteelheer’ 

Coen Nass en geholpen door een ton subsidie van de 
provincie. Des te navranter is het dat diezelfde provincie nu 

bevordert dat in 2014 op zeshonderd meter afstand een viertal 
windturbines het beeld van dit waardevolle monument en zijn 

natuurlijke omgeving zullen gaan ‘vervuilen’. 
 

Bronnen: 
http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/kastelen/kasteel-

lathum.html 
H.Stam: De Graafschap-Bode 18 juni 1958 

Eigenaren Huis te Lathum 1555 - 1915 

Familie Isendoorn (à Blois) (1555) 

Familie Stepraedt (1628) 

Familie Ulft (1690) 

Familie Westerholt van Hackfort (1691)  

Staten van Gelderland (1735)  

Familie ten Brink (1813 op een veiling) 

Familie Zadelhoff (1825) 

Familie van Eck (1842) 

Familie van Heekeren (1915) 
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Theo ten Brinke

 

 

 

 

 

 

 

 

Door Wim Reusken 

Theo ten Brinke en zijn vrouw wonen aan IJsvogel 95.                                

Op Facebook lees ik: kunstschilderen, eigen kunstuitleen, 

Noorwegen, zelf huis bouwen, maar ook Madonna! 

Madonna? “Madonna. Ja, ik bewonder haar brutaliteit, haar 

durf, haar expressie en dan de zang, wat natuurlijk ook een 

vorm van kunst is.” 

Dan ook fan van Lady Gaga? “Dat ligt bijna in het 

verlengende van Madonna. Luisteren naar deze meiden is, 

alsof je het stedelijk museum bekijk. Hoog niveau. Daar ga ik 

voor.”  

Je geeft schilderles aan kinderen en ook op scholen?    

”Lesgeven op school vind ik geweldig.  Ik ben helemaal geen 

onderwijzer, daarom is het na een uur al een hele puinhoop.  

Maar de juf of meester houdt toezicht op de achtergrond.  De 

kinderen kunnen lekker te keer gaan en hoeven eens een 

keer niet tussen de lijntjes te schilderen. Abstract schilderen. 

Het liefste wat ze willen. Prachtige  schilderijen of tekeningen 

maken ze.  Ze kijken er zelf van op.” 

Wat is abstract schilderen precies? ”Abstract schilderen is 

schilderen met je gevoel, dus niet iets naschilderen. Het is het 

moeilijkste van alle schilderstijlen. Het schilderen van iets wat 

geen lichaam heeft  zoals verdriet of juist vreugde , smaak , 

een geheim , opwinding.”  

Je geeft schilderles bij jou thuis?  “In ons huis heb ik een 

atelier gebouwd, met mooi uitzicht op het meer. Daar geef ik 

schilderlessen. Aan ouderen en aan kinderen. Of voor 

kinderfeestjes voor een verjaardag of zo. Het is ook mogelijk 

om met een grote groep bijvoorbeeld een familie of 

bedrijfsuitje van  tien á vijftien mensen te gaan schilderen. 

Dat doe ik dan bij de kunstkring in Duiven, waar veel meer 

ruimte is. Ik geef daar zaterdagsmorgens ook les aan een 

groep. De kunstuitleen die ik thuis had, heb ik nu in Duiven.”  

Zie  www.kunstkringduiven.nl  

Exposeer je in 2014 weer?  “De eerste expositie die ik voor 

volgend jaar al heb gepland is in februari in het gemeentehuis 

in Arnhem, tijdens de Kunstweken. Ook zijn er steeds meer 

bewoners van Riverparc die de kunstroute hebben ontdekt. 

Samen met drie  andere kunstenaars doe ik jaarlijks hier op 

Riverparc mee met het open huis. Kom in september 2014 

eens binnen kijken!”   

Even heel wat anders, je bent een botenman hè? “Helemaal. 

Al 50 jaar. Het begon, toen ik 20 was, met een eigengemaakte 

tweepersoonskano met zeil er op. Ik kan me nog herinneren, 

dat we met dat ding op de Merwede voeren met veel wind, 

tussen de grote vrachtschepen door. Juist dan leer je veel. 

Daarna (in mijn verkeringstijd) had ik een grote zeilboot. 

Vervolgens een speedboot op de camping in Doesburg, waar 

ik met mijn campingbuurman een waterskischooltje 

oprichtte, lachen, lachen en nog eens lachen. Ook eens een 

groot casco gekocht van negen meter. In een half jaar 

gebouwd in de achtertuin op van die 200-liters tonnen. Oh, 

wat leek hij groot. Daarna lag hij dan in Zutphen in de haven , 

och wat leek hij toen klein…   

Theo ten Brinke:  
 

Abstract schilderen  

is schilderen met je gevoel  
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Op Riverparc bouwde ik van mahoniehout een  kajuitbootje.  

Wat ik met boten heb, heb ik ook met huizen. Zelf bouwen en 

verbouwen. Van klein naar groter en van heel groot naar 

weer wat kleiner. Meegaan met je behoefte, leeftijd en 

omstandigheden. Nu houd ik weer rekening met de wensen 

van onze kleinkinderen.” 

Liefhebber van Noorwegen?  “Ja. Ook al 50 jaar. Jaren 

geleden kochten we er een stuk grond.  Met mijn eigen 

handen er een houten huis op gebouwd. Een hytte. Na twee 

jaar was het af. Door in contact te komen met de kunstkring 

in Røros had ik het geluk om in het  bekende museum te 

mogen exposeren. Dat was een groot succes. Veel 

schilderijen heb ik daar verkocht. Na twaalf strenge winters 

hebben we de hytte weer verkocht. Nu trekt de warmte in 

het zuiden ons weer aan. Portugal en Spanje.” 

Wat is in jouw ogen de schoonheid van Riverparc?  “Toen we 

17 jaar geleden voor het eerst op Riverparc kwamen viel het 

ons zwaar tegen. Een kale zand en grindvlakte met een 

strookje saaie woningen. En een foeilelijk receptie gebouw. 

En die sfeer kwam er jaren later wel ! We waren direct 

verrukt van de locatie waar ons huis gebouwd werd. Uitzicht 

op het meer, de uitgang van de haven, de zeilboten die in en 

uit varen. En kijk, hier vanuit de tuin zie je de verlichte 

kerktoren van Giesbeek. Als ik op een zomeravond over de 

dijk fietsend vanuit Giesbeek een kampvuurtje op het strand 

zie, daarachter de zeilboten en ons huis, dan kan ik echt 

genieten. Wat een schoonheid.” 

Wat mis jij voor de komende tien jaar op Riverparc? 

“Helemaal niets. In het dichtbij gelegen Giesbeek zijn alle 

winkels en voorzieningen aanwezig waar wij gebruik van 

kunnen maken. En laat de sloophamer voor het receptie 

gebouw maar komen. Er moet vooral ruimte gecreëerd 

worden bij de entree. Mijn vrouw en ik zijn zo blij dat de 

slagbomen verdwenen zijn…  Het nerveuze bellen van familie 

of bezoekers: “Er staan al auto’s achter ons, maar hoe komen 

we in godsnaam door die slagboom?” 

 

 

 

 

 

 

Musicus Thijs van Leer over het wonen op 

Riverparc: 

“Het is zo on-Nederlands. Alleen in Canada heb ik 

zulke woonkernen gezien. Wel zijn de huizen daar 

van hout. De wijze van bouw hier rond de vijvers, 

met segment tuinen, taartpunten, vind ik heel 

bijzonder. Ook sinds de legalisatie is de sfeer nog 

steeds intiem, gebroederlijk, gezusterlijk. Ik waan 

me hier veilig. Waarom dat is, kan ik niet uitleggen. 

Het is een emotie. Ook de stilte hier op het 

schiereiland is zelfs in het hoogseizoen nog stil. 

Heel inspirerende locatie.” 

“Ik mis de slagbomen. Echt. Slagbomen zijn 

een psychische barrière voor personen met 

foute bedoelingen. En de vijvers zouden door 

de gemeente Zevenaar beter onderhouden 

moeten worden. Mijn vrouw Anne-Lies heeft 

gedroomd dat er hier op het middenterrein 

een zeer luxe Albert Heijn gaat komen in een 

witte boerderij, fraai aangepast aan de 

omgeving.” 

“Op mijn 3e speelde ik al op de piano. We zijn 

samen de afgelopen weken met Focus op 

tournee in Engeland geweest. En Brazilië en 

Japan volgen nog. Doordat Riverparc voor mij 

zo’n rustige en inspirerende omgeving is, kan 

ik hier thuis in mijn studio heel goed muziek 

componeren terwijl  Anne-Lies dan  vaak in 

haar eigen atelier aan het schilderen is.”  
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Discussie is gevoerd, 

besluit is gevallen
 
Gaan de protesten tegen de plaatsing van twee 

windmolenparken in de naaste omgeving van Riverparc 

werkelijk over het nut van windenergie of over NIMBY (Not 

In My Backyard - niet in mijn achtertuin) gevoelens?   

 

Riverflash geeft voor en tegenstanders het woord. 

Marjoleine Snaas, politica, is voorstander, Frans Franken,  

ingenieur, heeft sterke argumenten tegen windenergie.  

 
 

Marloleine Snaas 

Fractievoorzitter 

GroenLinks in Duiven. 

 

 

 

 

 
 
 
 

e hebben niet meer de luxe om 

niet te kiezen voor alternatieve 
energie. 

Inmiddels is wel duidelijk dat er snel 

maatregelen genomen moeten worden om 
“schone” energie te produceren om in 

onze enorme energiebehoefte te voorzien 
en daar zullen we allemaal aan moeten 

meewerken. Dat de consequentie is dat er 
windmolens komen in licht bebouwde 

gebieden kan als vervelend ervaren 
worden, maar iedereen zal zijn/ haar deel 

moeten leveren. In Duiven zitten we met 
een Betuweroute dwars door onze 

gemeente, een spoorlijn die het vervoer 
via het spoor makkelijker en 

milieuvriendelijker maakt t.o.v. het 
wegvervoer. 

Ook daar zijn/waren er voor-en tegen-
standers, maar die spoorlijn is wel in ons 

aller belang. 

Overigens staan de windmolens er maar 
voor een periode van zo’n 30 jaar, daarna 

zullen ze waarschijnlijk weg kunnen, 
terwijl die Betuweroute er vast langer ligt. 

De plannen om de A15 door te trekken 
zullen voor Duiven grote gevolgen hebben. 

Als groenlinks zijn we tegen die door-
trekking, maar hij gaat er waarschijnlijk 

toch komen. We leven gelukkig in een 
democratisch land en de beslissing om 

zaken wel of niet neer te zetten of te 
leggen gaat via een democratisch proces. 

De keuze voor de windmolens in het 
Duivense Broek is middels een zorgvuldig 

proces tot stand gekomen, alle 
belanghebbenden hebben gebruik kunnen 

maken van alle bezwaarprocedures. Er zijn 
diverse onderzoeken verricht en dit alles 

heeft er toe geleid dat de windmolens er 

gaan komen. Natuurlijk zullen er mensen 
zijn die windmolens niet mooi vinden, 

maar ik vind heel veel fabrieken en 

kantoorgebouwen niet mooi en die 
komen er ook. Ik vind de A15 niet pret-

tig, maar die komt er ook. Uiteindelijk is 
er een besluit genomen om windmolens 

te zetten in het Duivense Broek. 
Groenlinks is daar wel blij mee, maar wij 

hebben begrip voor de mensen die daar 
niet blij mee zijn. Wij hopen dat men er 

ook begrip voor heeft dat wij niet blij 
zijn met de A15. 

De discussie is gevoerd en het besluit is 
gevallen. Natuurlijk is het prima om met 

elkaar in gesprek te blijven, maar het 
verandert niets meer aan het besluit, 

ongeacht wat u en ik er van vinden. En 
op een bepaald moment is het ook goed 

geweest en blijf je alleen nog maar 

standpunten met elkaar uitwisselen 
maar verander je niets aan de situatie. 

Mochten er nog meer plannen komen 
om windmolens op Duivens grondgebied 

te zetten zullen wij wederom het 
democratisch proces doorlopen en als 

groenlinks waarschijnlijk voor stemmen. 
De tijd zal het leren. 

W 

Marjoleine Snaas 
Voor windenergie 

Frans Franken: Toename bladbedekking 1982 - 2010 
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Frans Franken:

Tegen windenergie

e horen regelmatig dat wind-

energie goed is voor het kli-
maat; omdat we dan minder 

fossiele brandstoffen nodig hebben, 

zodat minder van het broeikasgas CO2 
wordt uitgestoten, waardoor de opwar-

ming van de aarde binnen de perken 
blijft. Want dat laatste vormt een be-

dreiging voor het leven op aarde. 'Save 
the planet!'  
Maar stel nu eens dat de opwarming 
door menselijk toedoen zeer beperkt 

blijft; en dat het bovendien nog vele 
tientallen jaren duurt voordat zo’n 

beperkte temperatuurverhoging wordt 
bereikt. Zou zo’n opwarming dan niet 

eerder gunstig zijn dan schadelijk? 
  

Klimaatverandering 
• Wist u dat de gemiddelde temper-

atuur op aarde de laatste ca. 17 jaar 
niet is gestegen?  

 

Dit is een pijnlijk feit voor de weten-
schappers van het Intergovernmental 

Panel on Climate Change (IPCC), het 
VN-orgaan dat de scepter zwaait over 

het onderzoek naar klimaatverandering. 
Het IPCC voorspelt nog steeds een 

sterke opwarming door CO2, maar dit 
blijft in werkelijkheid uit. Een van hun 

experts schreef een paar jaar geleden 
dat ze het gebrek aan opwarming niet 

kunnen verklaren, en hij noemt dit 'a 
travesty' (een klucht).  

Momenteel zegt het IPCC dat in plaats 
van het aardoppervlak, uitsluitend het 

diepe deel van de oceanen de laatste 
tijd is opgewarmd. Maar hoe kan stra-

ling vanuit de atmosfeer de diepe oce-

aan opwarmen zonder dat eerst het 
ondiepe deel opwarmt? Een fysisch 

onmogelijke truc. De prognoses van de 
zeespiegelstijging mogen dan ook met 

een flinke korrel zout worden genomen.  
Indien we ondanks alles de uitleg van 

het IPCC geloven, en we kijken naar de 
invloed van temperatuurstijging op de 

wereldeconomie, dan blijkt dat deze 
invloed voordelig is tot een opwarming 

van ruim 2 ºC ten opzichte van heden 
(R. Tol, 2009). Deze opwarming zou in 

2080 bereikt zijn. Wellicht ligt dat mo-
ment nog verder in de toekomst of komt 

het nooit, gelet op de huidige trend 
(geen verandering). Al met al is de 

gevreesde opwarming dan slechts 
gunstig te noemen. 

  

• Wist u dat de twee elementaire 
stoffen die een plant nodig heeft om in 

leven te blijven en te groeien, CO2 en 
water (H2O) zijn? Met behulp van 

zonlicht ontstaan uit deze twee stoffen 
koolhydraten, het materiaal waar de 

plant uit bestaat. Dit proces heet foto-

synthese. De aanwezigheid van voldoende 

CO2 in de atmosfeer is dan ook onont-
beerlijk voor al het leven op aarde. Hoe 

meer CO2, hoe beter de plantengroei en 

des te groener de planeet.  
 

Mede dankzij satellietfoto’s zijn inmiddels 
talrijke studies gepubliceerd die uitwijzen 

dat de aarde aan het vergroenen is door 
de geleidelijke toename van CO2 in de 

atmosfeer. Zie het plaatje hiernaast: 
toename in bladbedekking 11% in de 

periode 1982-2010 (R. Donohue, 2013). 
 

Kortom: Het vrijkomen van CO2 bij het 
gebruik van fossiele brandstoffen vormt 

geenszins een bedreiging voor het leven. 
Integendeel, het is goed voor de welvaart 

en de plantengroei en daarmee voor de 
voedselproductie op aarde.  

 
Energietransitie  
In de eerste plaats leveren fossiele brand-

stoffen ons goedkope energie en wordt 
daardoor de armoede uit de wereld ge-

holpen. Nog steeds worden om de haver-
klap nieuwe, grote olie- en gasvondsten 

gedaan, hetgeen deze energievorm betaal-
baar en betrouwbaar maakt. Windenergie 

heeft deze eigenschappen niet; daarvoor 
zijn de windparken te duur en is de wind 

in Nederland nou eenmaal te grillig.  
 

Om economische redenen adviseerde het 
Centraal Planbureau (CPB) medio dit jaar 

om het uitbreiden van windenergie op 
land met vijf jaar uit te stellen. De rege-

ring sloeg het CPB-advies in de wind. In 

plaats daarvan sloot de regering onlangs 
het 'Energieakkoord' met tientallen milieu-

organisaties, vakbewegingen etcetera. 
Bedoeling van dit akkoord is dat er in 2023 

een totaal van 8.000 MW aan windenergie 
is bijgeplaatst, waarvan de helft op land – 

kosten 5 miljard – en de andere helft op 
zee – kosten 19 miljard (F. Udo). Samen 

24 miljard euro.  
Daar bovenop gaan we vanaf 2023 

ongeveer 4,5 miljard euro per jaar betalen 
aan energiebelasting op windstroom (F. 

Udo). Ter vergelijk: de Betuwelijn kostte 5 
miljard, de Joint Strike Fighter (JSF) 4,5 

miljard.  
 

Resultaat  
Hebben we hiermee dan iets bereikt op 

het gebied van 'energietransitie' of 'kli-

maatverandering'? Niet echt. Alle wind-
turbines tezamen zullen een bijdrage leve-

ren aan het totale Nederlandse energie-
verbruik (elektriciteit, transport etcetera) 

van maximaal slechts 3 procent.  
Volgens gegevens van het IPCC zouden 

we hierdoor de opwarming van de aarde 
in het jaar 2080 met 0,0013 ºC beperken. 

Dat is ongeveer 1/100 van wat meetbaar 
is. Als de energiebelasting in de periode 

2023–2080 niet omlaag gaat, dan hebben 
we aan het eind daarvan maar liefst 280 

miljard euro betaald voor dit resultaat.  
 

Conclusie  
Zuinig omgaan met energie is alleen maar 

verstandig. Met name door energie-

besparing valt nog veel te verdienen. Maar 
windenergie zal uiteindelijk de geschie-

denisboeken in gaan als de grootste en 
duurste politieke blunder die de mensheid 

tot op heden heeft gemaakt. 
                             fjm.franken@chello.nl  
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Ir. Frans Franken 
Voorzitter 

Stichting Woonbelangen Riverparc 
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'als we zo doorgaan 

hebben we meer dan 

één aarde nodig'  'het geld kunnen we 

beter besteden aan 

innovatie'  

Beste Frans, 
 
Over, of het wel of niet de invloed van de mens is dat de aarde 
opwarmt is veel geschreven en zal vast ook nog wel meer 
geschreven gaan worden. De wetenschappelijke ontkenners 
komen echter in de minderheid en voor ieder argument is altijd 
wel iemand te vinden die daar tegen of voor is. 
Ik ben geen wetenschapper, maar zie wel dat olieboringen, 
kernenergie en gaswinning onze aarde verwoesten. Dus zal je 
alternatieven moeten vinden. Eén van die alternatieven is 
windenergie en die is rendabel met subsidie, net zoals ook olie, 
kernenergie en gaswinning rendabel zijn door subsidie. 
Ik wil niet over twintig of dertig jaar moeten zeggen, oeps het 
was dus toch onze schuld. Daar mag je geen risico’s mee 
nemen.  
 
Wij gaan met z’n allen niet 
netjes om met onze aarde, 
bossen worden gekapt, 
water wordt vervuild, om 
van de lucht-vervuiling maar te zwijgen. Wij zullen er dus met 
z’n allen iets aan moeten doen om dat tegen te gaan. Voor mij 
is de keuze onder andere windmolens, maar ook andere 
alternatieven. Zuiniger omgaan met onze aarde is geen keuze 
maar, wat mij betreft een plicht voor iedereen. Jij geeft onder 
andere aan dat meer CO2 ook meer bomen betekent, maar 
dan moeten wij die niet allemaal kappen omdat er grond nodig 
is voor landbouw en veeteelt. We hebben inmiddels al zoveel 
grond nodig voor onze consumptie maatschappij dat we als we 
zo doorgaan we meer dan één aarde nodig hebben om 
allemaal te overleven. 
 
Het is niet alleen een kwestie van voor of tegen windmolens, 
het is een mentaliteitskwestie geworden. Doen we er nu iets 
aan of wachten we tot we erachter komen dat de opwarming 
echt wel onze schuld is en zadelen wij daarmee onze kinderen 
op met een enorm probleem. Ik kies samen met groenlinks 
voor nu handelen, solidair met mensen over de hele wereld, 
want we hebben maar één wereld en daar zullen we het mee 
moeten doen. Jij en ik zullen het denk ik nooit eens worden als 
het over de windmolens gaat en misschien zelfs niet over 
andere alternatieve energie opwekking. Gelukkig zie je wel in 
dat energiebesparing al een stap in de goede richting is. Daar 
zijn we het dan tenminste wel over eens. En ik hoop oprecht 
dat ik over dertig jaar ongelijk krijg en er uit zal komen dat de 
opwarming niet onze schuld is en jij gelijk had. Maar dan hoop 
ik wel dat we dan inmiddels netter met de aarde om zijn 
gesprongen alternatieve hebben bedacht (ook in de vorm van 
windenergie) voor onze energie opwekking. En wij de volgende 
generaties een mooie en schone wereld achter laten. 
Met belangstelling zie ik je reactie tegemoet.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marjoleine Snaas  
 
 

Beste Marjoleine, 
 
Het welzijn van de aarde en de natuur gaat mij óók aan het 
hart. We zijn het eens dat we zorgvuldig met ons milieu 
moeten omgaan. Over wat zorgvuldig is verschillen we echter 
van mening. 
Jij bent van oordeel dat de door de mens veroorzaakte 
opwarming een enorm probleem is en dat olie- en gaswinning 
de aarde verwoesten. Dit zijn tamelijk emotionele uitspraken. 
Overheidsbeleid dient echter gebaseerd te zijn op rationele 
overwegingen en op betrouwbare cijfers. Zo kan ik de stelling, 
dat olie- en gaswinning slechts rendabel zijn door subsidie, niet 
volgen. Iedereen weet dat de schatkist stevig wordt gevuld 
door de brandstofaccijns en de gasbel van Slochteren. Voor 
windenergie daarentegen moeten hoge energiebelastingen 
worden ingevoerd.  
 
Ook de mening dat wind-
energie goed zou zijn voor 
het milieu kan ik niet delen. 
Het plan is om ongeveer 
1300 windmolens op land bij 
te bouwen. Hoe dit de aan-
blik van ons vlakke landschap zal aantasten behoeft geen 
betoog. Over vijftien jaar wordt het aantal afgedankte, moeilijk 
te recyclen plastic molenwieken in Nederland en België ge-
raamd op minstens 1200 per jaar. De doodslag van vogels en 
beschermde vleermuizen doet het milieu ook geen goed. Maar 
we kunnen ons dan wel troosten met de gedachte dat we in 
2080 ons nageslacht hebben behoed voor een temperatuur-
stijging van 0,0013 graden Celsius. Dit is geen ‘wetenschap-
pelijke ontkenning’ maar gebaseerd op dezelfde gegevens van 
de Verenigde Naties (IPCC) als waarop het beleid van 
GroenLinks is gebaseerd.  
 
Het geld voor de windmolens kunnen we beter besteden aan 
nuttiger zaken zoals zorg, onderwijs (rekenen), innovatie en 
aanpassing aan klimaatverandering, wat we door de eeuwen 
heen hebben gedaan. Het is overigens moeilijk voor te stellen 
dat we in 2080 nog geen kernfusie of een vergelijkbare schone 
en onuitputtelijke energiebron hebben ontwikkeld. Jij verwacht 
dat de molens na dertig jaar al weg kunnen. Dat mag van mij 
30 jaar eerder.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Frans Franken 
 

Het weerwoord 
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  EBBERS-GIESBEEK
 Aannemersbedrijf  
VOOR NIEUWBOUW EN RENOVATIE

               'al jarenlang een begrip'
     www.ebbersgiesbeek.nl   
0313- 631474

WWW.EBBERSGIESBEEK.NL
 

De -artsPC
Tel  06 13 689 352

 www.pc-arts.nl               h.wolters@pc-arts.nl

Computer ziek?

Bel De PC-arts!

TE HUUR AANGEBODEN
Diverse (on)gemeubileerde en gestoffeerde 
woningen op
het Riverparc te Lathum (nabij Arnhem).
Deze woningen zijn voor zowel korte alsook
langere perioden te huur.
Prijzen vanaf  € 950,= excl. GWL per maand.
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met
Kroon Bouwbeheer 0313-632271 of 06-22454169
of per mail info@riverparcverhuur.nl.
 
 

WWW. SCOOTERSVELP.NL
 

 

 Zeilmakerij
Reparatie

 Teunissen

www.zeilmakerijteunissen.eu

Voor al uw bootafdekkingen,
tevens reparatie jachtzeilen.

De Muggenwaard 16, 6988 BX Lathum,  Jachthaven ‘t Eiland
telefoon 0313-63 21 50 | info@zeilmakerijteunissen.eu
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Herinneringen  
aan het 
legaliseringsfeest 
Riverparc 
op 15 september 
2013 

 

 

 
een 

open veld 
 
 

een paar 
tenten 

 
 

een hand-
vol  

artiesten 
 
 

veel 
bewoners 

 
 
 

Proost 

 

        KIJK OP DE WIJK   
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Colofon 
 

Riverflash 
 

Jaargang 1 nr. 4 

December 2013 
Riverflash verschijnt 4 maal  

per jaar. 
Gratis verspreiding onder 

bewoners Riverparc Lathum. 

 
REDACTIE 

Ben Overmaat 
(voorzitter) 

Wim Reusken 
(penningmeester) 

Annemarie Buining 
Chris Heil 

(fotografie) 
Ger Bouwman (vormgeving) 

 

Druk: Editoo 

 Advies en redigeren 
Carla van Dokkum 

 

Adverteren in de Riverflash is 

spotgoedkoop. 
Voor contact: 

b.overmaat@chello.nl 
 
Bijdragen van bewoners, ook 
naar aanleiding van de 
verschenen artikelen zijn van 
harte welkom.  
 
De ingezonden bijdragen vallen 
niet onder de verantwoording van 
de redactie. 
 
Riverflash wordt gemaakt voor en 
door bewoners van Riverparc en 
staat volledig los van de Stichting 
Woonbelangen Riverparc.  

 

 

 

 

 

 

 

(Ingezonden bijdrage) 
 
Rondom mijn woning en soms 
ook op straat hebben lange tijd 
bedrijfsmachines en andere 
materialen gestaan. Ontsierend 
voor de woonomgeving. En 
overlast. Waarvoor mijn excuus. 
Goed nieuws. Overlast aan de 
Meerkoet is verleden tijd. 
Tuinconcept.com heeft een pand 
gekocht op het industrieterrein in 
Giesbeek.  
Voor alles voor in- en rondom uw 
tuin kunt u vanaf januari 2014 
een kijkje nemen in onze 
showroom. Kom kijken! 
Harm Lolkema Meerkoet 6 
www.tuinconcept.com 
 

 

 

Foto's: Chris Heil en Ben Overmaat 
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Ebbers staat voor duurzaamheid en
vakbekwaamheid, gespecialiseerd in
Sedum dakbedekking
               Uitmaat 4 6987 ER Giesbeek 

  06-54391430
 
Voor al uw binnen en buitenschilderwerk en
wandafwerking 
 Informeer voor een vrijblijfende offerte en  verge-
lijk!!

 Kontactpers. Etienne Veerman. Tel: 0313-840304
                        


