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Veiliger en slimmer wonen

Verisure draadloos alarmsysteem met fotodetectie voor een geverifieerd alarm naar politie en
brandweer. Bij alarm ondersteuning door mobiele beveiligers zonder extra kosten.

WWW.SECUREON.NL 0313-630092
IJSvogel 20 6698 CN Lathum
Bediening met pincode of codesleutel en smartphone.
Beheer via eigen webpagina. Fotobeelden direct naar
de meldkamer

Column

IJsvogelgesnater

Bedenkt eer gij verdenkt!

Vooroordelen? We kennen ze allemaal en we maken ons er zelf ook wel eens schuldig aan, toch? Laatst, in een flatgebouw waar veel oudere mensen wonen, stond een wat gypsyachtige vrouw met een kindje op de arm te praten met
een bewoner. Je kijkt dan toch een keertje goed of je misschien iemand iets verdachts ziet doen en je luistert even
mee waar het over gaat; blijkt gewoon de kleindochter met baby op bezoek te zijn…
En we kennen allemaal het verhaal van Lucia de B., onschuldig veroordeeld voor moord op zes bejaarden omdat ze iedere keer dienst had als een van de oudjes overleed: tunnelvisie heette dat later. En de voorbeelden met schoonmakers op het werk die jatten (terwijl het meestal een eigen collega is) en de legio verhalen van buitenlanders die van
						
onze uitkeringen profiteren (terwijl we ze ooit hier als gastarbeider
						
toch heel graag ons vuile werk lieten opknappen). Maar je kunt ook
						
handig gebruik maken van vooroordelen zoals het oude vrouwtje
						
in de Volkswagenreclame: “Nee, hij heeft eigenlijk altijd binnen
						
gestaan…”
						
						

Laat ons motto zijn: Bedenkt eer gij verdenkt! Daar waar (witte) rook
is, is meestal een nieuwe paus of wordt er gebarbecued.

						
						

Een mooie zomer gewenst en tot een volgend (herfst) gesnater van
deze ijsvogeltjes.

In memoriam Els Kroon

Door Onno van Dokkum

Graag gebruik ik het platvorm van Riverflash om een
ogenblik stil te staan bij het onverwacht overlijden van
Els Kroon. Vaak ontmoette ik haar tijdens informeel
overleg met Ton Kroon, onze parkbeheerder. Els was
bescheiden en betrokken, ze was optimistisch in haar
opstelling, en leefde mee met anderen. Veel van ons
kennen haar als een vriendelijke vrouw. Kwamen haar
tegen als ze de hond uitliet, of behoedzaam rijdend over
ons park. Ook tijdens het jaarlijkse bestuursdiner liet zij
zich niet onbetuigd en was zij een prettige gesprekspartner. Iedereen die haar kent zal wel een herinnering aan
haar hebben en een voorbeeld kunnen noemen. Ik denk
namens iedereen te spreken als we Ton, zijn kinderen en
kleinkinderen een hart onder de riem steken en wensen
dat zij kracht putten uit het goede voorbeeld dat Els
altijd was.
Onno van Dokkum
oud-voorzitter SWR

Hoe jong zijn de bewoners van
Riverparc?
Door Wim Reusken

Hoe jong zijn de bewoners van Riverparc?

Riverparc is een nog prille, jonge wijk. Dat blijkt uit openbare informatie over de bevolkingsamenstelling in Lathum dat
je op www.zevenaar.nl kunt lezen. Het eigenlijke dorp Lathum en het telgebied Rhederlaag zijn daar samengeteld.
Bij de afdeling burgerzaken van de gemeente Zevenaar kreeg ik de cijfers van het telgebied Rhederlaag. Het telgebied
Rhederlaag bestaat voor 98 procent uit bewoners van Riverparc. De overige twee procent zijn de bewoners die elders
rond het Rhedermeer wonen.

Leeftijd		 Totaal
- Wat man/vrouw verhouding betreft zijn er op dit moment iets
meer mannen (418) dan vrouwen (413).
- Pas over ruim 15 jaar kan één van de huidige bewoners 100 jaar
worden.
- De leeftijdscategorie 40-70 jaar domineert op dit moment. Echter
door de legalisatie lijkt er een nieuwe trend te ontstaan en zit er
vooral groei in de leeftijdscategorie 0-39 jaar. Want bij de verkoop
van woningen aan de binnenvijvers blijkt dat het veelal jongere
bewoners zijn die we daar mogen begroeten. Welkom!
Zal Riverparc daardoor kinderrijker worden?
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Nieuwe bouwkavels
Zoals bij iedereen wel bekend – dat neem ik tenminste aan – moeten er woningen worden gebouwd op de plaats waar
vroeger het receptiegebouw en de tennisbanen stonden. Het soort woningen zullen behoorlijk beeldbepalend zijn als je
over de nieuwe toegangsweg het park inkomt. Omdat er op het park veel creatieve geesten wonen wil ik vragen om met
briljante ideeën te komen. Bedenk daarbij dat we de komende 120 jaar tegen de nieuwe bebouwing aan moeten kijken.
Heb je bepaalde gedachten (liefst out of the box) geef dat dan aan mij door. Ik zal deze ‘geesten’ samen brengen om
met elkaar van gedachten te wisselen.
Graag veel reacties, groeten
Ralph Witten
Blauwe Reiger 28
6988CG Lathum
mobiel: 06 22606349

Gevaar door ontzandingsplannen
door Ben Overmaat

De gevolgen van het ‘oeverloos baggeren’ rondom ons schiereiland Riverparc kunnen groot en
ingrijpend zijn, vergelijkbaar met de ramp in Wilnis in 2003 waar een heel dijklichaam in elkaar
stortte. Ook veel schadelijker dan de eventuele gevolgen van een overstroming die theoretisch
eens in de paar honderd jaar kan plaats vinden als gevolg van een te laag dijklichaam…
Een aantal verontruste parcbewoners zijn met een actie begonnen tegen de ongebreidelde baggerwerkzaamheden van
ontzanders die dit doen in overleg met het RGV. Er zijn juridische stappen ondernomen en op ons parc zijn vrijwilligers
een handtekeningactie begonnen en hebben ingesproken bij de gemeente Zevenaar.

Inspreken
Frans Franken ( namens de SWR), de Riverparcers Frans Sas, Herman van de Weert en de voorzitter van de Giesbeekse
watersportvereniging André de Graaf hebben over dit probleem hun zegje gedaan tijdens een commissievergadering
van de gemeente. Op bijgaand kaartje staan de plannen, die inmiddels al weer zijn stil gelegd voorbij camping de
Mars, tegenover de huizen van de Meerkoet. Aan de zuidkant van Riverparc is onlangs een doorsteek gemaakt naar de
Giese kop. Evenwel veel breder en dieper dan oorspronkelijk bedoeld was. Een en ander is uitgevoerd om een beter
doorstroming van het wateroppervlak te bewerken met helder water.

Vergunningen
Vergunningen, afgegeven door de provincie blijken telkens wel te zijn aangevraagd op een voor de burger onduidelijke wijze en blijken evenzovele keren achteraf te zijn bijgesteld, omdat men dieper en breder is gaan graven.
Geen duidelijke berichtgeving hierover, veelal verstopt ergens op een onduidelijke plek van een provinciale site. Er
bestaat nu gegronde angst dat door de voorgenomen baggerwerkzaamheden de veiligheid van ons park ernstig gevaar
loopt. Onze oevers zijn steil en hebben slechts een geringe deklaag, waardoor de kans op afkalving reëel is.

Dieper dan toegestane meters
In het verleden zijn, om die afkalving te voorkomen, in de vorm van extra basalt blokken, extra zand en grasstenen al
talloze aanpassingen gedaan. Inmiddels lopen onze huizen gevaar in het plassengebied van Rhederlaag te verdwijnen,
omdat de ontzanders blijven baggeren, veel dieper dan de toegestane 17 meter. Want als blijkt dat op die diepte juist
het dure zand zit , gaan ze door tot ze letterlijk en figuurlijk de ‘zakken hebben gevuld’. Pas later worden die ontstane
gaten dichtgegooid met wie weet wat voor bagger.

Duur zand
Aan de zuidkant van Riverparc tegenover de baai met het strand ligt een prachtige biotoop, overblijfsel uit de tijd dat
de IJssel nog langs Giesbeek stroomde. Ook dit prachtige natuurgebiedje wil men ontbossen en ontzanden, omdat juist
daar duur zand ligt. Dit ligt allemaal heel dichtbij onze tuinen. Als er nu geen halt wordt toegeroepen aan de plannen
van het RGV en de ontzanders is onze veiligheid in geding , zeggen de actievoerders van ons park.

Maanlandschap
Behalve dat onze veiligheid wordt bedreigd, krijgt
het Rhederlaag een steeds onaantrekkelijker aanzien.
Na het wegzuigen van waardevolle eilandjes krijgen
we iets terug wat lijkt op een maanlandschap,
opgespoten stukjes eiland, zonder enige deklaag ,
waar heel langzaam een soort ooibos op moet
ontstaan. Rhederlaag gaat dan hoe langer hoe meer
lijken op een oeverloze kale badkuip, zonder enige
natuur.

Economisch belang
Of dat op den duur ook echt een economische
belang dient? De actievoerders rekenen er op dat
de gemeente Zevenaar in ieder geval opkomt voor
de veiligheid van zijn burgers en dat zij zich met
hand en tand zullen verzetten tegen het doorgaan
van de ontzandingsplannen.
*Met dank aan de inbreng van Tjeerd Bouma,
Frans Sas en Onno van Dokkum.

RESTAURANT & CAFETARIA

‘t Muldershuus
Gezellig, lekker en betaalbaar eten
dinsdag t/m zondag
geopend vanaf 12 uur
Meentsestraat 1
Giesbeek
0313-632762
www.muldershuus.nl

Computer ziek?

De PC-arts
Tel 06 13 689 352

www.pc-arts.nl

h.wolters@pc-arts.nl

Bel De PC-arts!
Fleur & Time

			

			Bloemen

en
			woondecoratie
Meentsestraat 68 Giesbeek
0313-633132

TE HUUR AANGEBODEN

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

Voor vakkundig onderhoud & reparatie
aan uw auto kunt u bij ons terecht !

Uitmaat 13, 6987 ER Giesbeek,
tel 0313 422704
www.berfelo.nl

Vernieuwde entree

Parkbewoners aan het woord
door Ben Overmaat

Zo op het eerst gezicht niets dan lof, ook van de bewoners van het park over de vernieuwde entree van Riverparc:
prachtig, wijds, ruimtelijk, uitnodigend. Licht slingerend baant zich een tweede weg door het open landschap , parallel
aan de oude weg, maar hoger gelegen. De afwikkeling van het verkeer verloopt nu een stuk veiliger.
Marina en Rob Rutgers, Wim en Loes Willemsen – direct aan de nieuwe weg wonende – volgden van dag tot dag het
ontstaan én hoe de weg in de praktijk uitpakt. Hieronder hun bevindingen. Tenslotte het commentaar – vanuit professioneel oogpunt – van onze oud voorzitter Onno van Dokkum. Reageren? Schroom niet en laat het ons weten: benobe@
hotmail.nl

Marina en Rob Rutgers
“Jammer dat ze aan de overkant van ons huis de
stoep hebben weggehaald, nu moeten we net als
onze buren, de familie Meier, met gevaar voor eigen
leven de weg oversteken om bij het fiets-voetpad te
komen. We zien veel kinderen via het talud de oude
weg oversteken via de weg naar het naaktstrand
richting Westervoort/Arnhem fietsen. Voor onze deur
is de weg te smal. Velen wachten op ons terrein het
tegemoet komende verkeer af. De grote vlaktes , hoe
mooi ze ook zijn, nodigen nu uit – zeker zonder slagbomen – om wild te parkeren.”

Loes en Wim Willemsen
Tegenover het huis van Loes en Wim liggen de nieuw te bebouwen
kavels met uitzicht op de haven en meandert de nieuwe weg naar
de Blauwe Reiger en de rotonde van de Watervogel. Als geen ander
kunnen zij zien hoe de praktijk is van de nieuwe situatie. Zij zitten er
bovenop.
Loes en Wim aan het woord: “Weggebruikers en zeker kinderen
zoeken nog steeds de kortste weg naar bijvoorbeeld het naaktstrand
of naar Rutgers. Dat levert gevaarlijke situaties op en daarbij wordt
het nog zachte talud vernield.”
“Op de plaats waar langzaam verkeer en motorvoertuigen samenkomen, zie je dat beide categorieën weggebruikers te weinig rekening houden met elkaar. Denk wel eens dat ik de ehbo-trommel
bij de hand moet houden! Hier zou een waarschuwingsbord voor
naderende fietsers en voetgangers op z’n plaats zijn. Op een paar
plekken aan het einde van de weg, daar waar terrein zich verbreedt,
is een slechte afwatering. Grote plassen blijven lang staan, evenals
aan het begin van de oprit van de nieuwe parkeerplaats en de afslag
naar de Blauwe Reiger. De asfaltering bij familie Rob Rutgers maakt
een rommelige indruk, als van een ‘lappendeken’. We hopen dat de
nieuwe kavels pas bebouwd worden als ze allemaal verkocht zijn,
zodat de overlast minimaal is.”

Onno van Dokkum
De entree verhoogt de allure van het park! Beplanting is fraai evenals
de bochtige weg met de nieuwe verlichting en het landschap eromheen. Jammer is echter dat mensen aan de tekentafel vaak geen
weet hebben van wat er werkelijk leeft. Zo ook hier. Nu al ontstaan
olifantenpaadjes op plekken waar men de kortste weg zoekt. Met
name bij de afslag richting naaktstrand en bij de bushalte.
Er moet in ieder geval duidelijkheid komen waar fietsers en voetgangers niet mogen fietsen en lopen. Dus een verbodsbord voor
fietsers en voetgangers voor de oude weg. Ik pleit zelfs voor een
voortzet-ting van dit fiets- en voetgangersverbod voor de weg die
afloopt naar de Uitmeentsestraat. Dit is een onoverzichtelijke racebaan. Laten fietsers en voetganger daarom hun weg over het rustige Strandpad langs het plassengebied vervolgen. Vandaaruit
kunnen een of meer afslagen worden aangelegd richting Giesbeek en
Rivierweg.
De plaats waar nu brievenbus en glasbak zijn neergezet vind ik onhandig. Veel te weinig ruimte, juist bij dit kruispunt. Automobilisten
die gauw nog even hun brief posten of hun flessen brengen, blokkeren de doorgang van het verkeer , zeker als een paar mensen
tegelijk hetzelfde willen doen.”

Pensionado’s aan het werk
Door Annemarie Buining

We maken kennis met drie mannen die op Riverparc wonen en die hoewel ze tot de categorie
van gepensioneerden behoren, nog steeds werken (al dan niet als vrijwilliger).

Als eerste: Tjeerd Bouma. Wie kent hem niet? De afgelopen maanden zag je hem als opzichter met zijn oranje
hesje bij de aanleg van de noodweg en aanpassing van de entree met diverse uitvoerenden in gesprek. Hij deed
dit namens de Stichting Woonbelangen Riverparc (SWR).
Hoe is dit zo gekomen is mijn eerste vraag aan

de SWR zichzelf destijds stelde. Gelukkig was er in de loop der

hem?

jaren het nodige verbeterd zodat wij met een gerust hart een

“Ik kwam in 1999 (net gepensioneerd) op Riverparc wonen en
werd benaderd om lid te worden van de Technische Commissie.
Het park was bijna gereed en het was de bedoeling dat de hele
infrastructuur, in eigendom van Recreatiegemeenschap Veluwe
(RGV), zou worden overgedragen aan de SWR. De vraag die
men zich stelde: Is de kwaliteit van het Parc wel voldoende om

positief advies konden afgeven. Ik ben samen met het bestuur
van SWR bij diverse besprekingen met de Gemeente Zevenaar
geweest en uiteindelijk resulteerde dat in het overdrachtscontract waarin zaken opgenomen werden als de noodweg, de
oevers, de brandkranen, de slagbomen en de verkoopmoge
lijkheid van 5 extra huizen.”

die verantwoording over te nemen. Deze vraag kwam al snel
te liggen bij de Technische Commissie. Omdat niemand mij
kende en daardoor werd aangenomen ‘dat ik van onbesproken
gedrag was’, werd ik ook maar gelijk voorzitter… (lacht Tjeerd).
Van 2000 tot 2008 ben ik daarmee bezig geweest. Het waren
boeiende tijden, de legalisering kwam er aan en de Gemeente
Zevenaar wilde weten of de kwaliteit van de infrastructuur wel
voldoende was, precies dezelfde vraag dus die

Maar dan moet je toch ook wel een beetje technisch geschoold zijn?
“Jarenlang als constructeur bij ABT gewerkt (groot ingenieursbureau in en rond Arnhem) heeft me heel wat ervaring op het
gebied van civiele bouw gebracht. Daarvoor in mijn jongere
jaren, als constructeur, nog mee gewerkt aan het ontwerp van
het hoofdkantoor van de Nederlandse Bank in Amsterdam.
Maar om nou te zeggen dat ik op school een ‘genie’ was, gaat
wat ver: Via de ambachtsschool het vak van timmeren geleerd
en door 11 jaar avondstudie het niveau van HTS gehaald.”

Al die jaren dus als vrijwilliger voor onze zaak
bezig geweest; hoeveel tijd heb je daar wel niet
in gestoken?
“Gemiddeld zo’n 15 uur per week. Met tussenpozen weliswaar
maar de laatste tijd toch ook wel weer wat fanatieker. Ik moet
wel zeggen, zo terugkijkend, dat het een voorrecht was om als
pensionado je tijd op niveau te mogen besteden waarbij er ook
nog veel uitdagingen in zitten”.

Als je niet voor Riverparc bezig bent wat doe je
dan graag?
“Samen met mijn vrouw Greet wandelen (liefst in de bergen)
of je kunt ons vinden in een kano op het water rondom Riverparc, 15 kilometer kanogebied. Wat wonen we hier toch schitterend!”

Muziek is rode draad in mijn leven
Een interview met onze tweede pensionado Harry Rondeau (66) oprichter
van de Dirty Harry Band “maar daar ging heel wat aan vooraf…”
Ben je altijd met muziek in de weer geweest?

Kon je daar goed van

“Als jongeman heb ik een paar jaar in de elektrotechniek ge-

leven?

werkt. In die tijd was muziek maken mijn hobby. Maar toen
ik gevraagd werd om in Duitsland samen met Dennis Bee
beroepsmuzikant te worden heb ik de overstap gemaakt om
professional te worden. In die tijd speelden wij in de Duitse
nachtclubs en daar heb ik ook mijn grote voorbeeld en helden
de Tielman Brothers (Indo Rock Band) ontmoet. Na een aantal
jaren ben ik weer naar Nederland teruggegaan.”

“Nou goed, nee. Ik had
ondertussen een andere
baan in de gelegenheid
kreeg mijn optredens te
combineren met mijn werk. In de tachtiger jaren ben ik voor
mijzelf begonnen met een fastfoodrestaurant in Duiven, Snackerie De Horst, een drukke zaak met een vooruitstrevende formule. Door de drukte moest ik Desperado opgeven, want de

Heb je toen je oude beroep in de elektrotechniek
weer opgepakt?
“Nee, ik ben de horeca ingegaan en heb onder andere gewerkt
in de bediening van Bistro De Begijnenmolen in het Sonsbeekpark. Op dat moment stond de muziek even in de ijskast. Toen
muziekvrienden van vroeger mij vroegen om mee te spelen in

zaak was mijn brood. Maar muziek had altijd een plekje in mijn
hart. En dan de verrassing. Andy Tielman benaderde mij om
in zijn band te komen spelen. Dat heb ik een poosje gedaan.
Hij kwam zelfs op Riverparc wonen. In 1997 werd ik ziek en
hebben wij de Snackerie verkocht.

een countryband - hoewel ik helemaal niet hield van de coun-

Hoe ging het verder?

try die in Nederland werd gespeeld – ben ik toch gezwicht.

“Na de verkoop van de zaak ben ik gestart met de Dirty

Maar met Desperado, destijds Nederlands beste countryfor-

Harry Band, door de jaren heen in verschillende samen-

matie, speelden wij stevige country en mochten wij als non

stellingen. Met de huidige bezetting voel ik een sterke band

professional Nederland vertegenwoordigen bij het Euro Coun-

(woordspeling). Als hobby treden we 1 á 2 keer per maand op,

try Festival in Duitsland. Douze points pour les Pays Bas, zeg

en we hopen er nog lang mee door te gaan”.

maar.” (Harry lacht)

Wil je nog iets voor de toekomst?
“Ik heb bereikt wat ik heb willen bereiken. En dan heb ik het
niet over het materiële. Mijn motto is ‘laat iedereen in zijn
waarde en probeer niemand te veranderen’.

‘Kavels te koop’: hoe gaat t verder..
lees ook de oproep van Ralph Witten elders in ons blad.

Nummer drie is Joost van Neck, 72 jaar maar nog steeds full time aan het werk
in zijn eigen bedrijf Axxence Aromatic GmbH in Emmerich. Een bedrijf dat zich
heeft gespecialiseerd in grondstoffen voor de smaak- en geurindustrie.
Nog altijd full time aan het werk?
“Ja, ik vind het nog steeds een uitdaging en ben natuurlijk trots
op dit bedrijf waarvan ik sinds 1997 eigenaar ben. Naast het
moederbedrijf in Duitsland zijn er ook vestigingen in Slowakije,
Frankrijk, China en USA”.

Altijd eigen baas geweest?
“Nee, ik ben begonnen bij het bedrijf Hoechst in Nederland
waar ze laminaten en foliën voor de verpakkingsindustrie
maakten. En daarna heb ik voor de Zwitserse geur- smaak- en
levensmiddelen fabrikant Firmenich gewerkt. Dit is nu een bedrijf met maar liefst 3,3 miljard jaaromzet. Er gaat in deze markt
tegenwoordig ongeveer 25 miljard op jaarbasis om. Zelf ben ik
in 1990 als eenpitter begonnen en nu heb ik 120 mensen in
dienst. Er werken ook Nederlanders bij mijn Gesellschaft.

Is er nog sprake van een groot cultuurverschil
tussen Duitse en Nederlandse werknemers?
“Groot niet maar het is toch nog steeds niet gebruikelijk om
te dutschen (jijzeggen) in Duitsland. Verder merk ik onderling niet veel van enige animositeit. Natuurlijk nu met het WK
wordt er wel hier en daar wat ‘uitgedeeld’ maar in deze grensstreek is er toch ook veel verbroedering.”

Heb je destijds toen je elders werkzaam was, ook in
het buitenland gewoond?
“Ik heb altijd in Nederland gewoond. In Oosterbeek geboren
en getogen en via Heemstede, Zuid Limburg, Arnhem en Driebergen tenslotte uitgekomen op Riverparc, waar het goed
toeven is. Ik ga wel graag op vakantie naar Florida of een
ander ver oord maar dit huis hier is de basis.”

En ga je nog lang door of heb je nog andere toekomstplannen?
“Tja, de afgelopen jaren hebben zich wel opvolgers aangediend maar dat is niets geworden. Nu ben ik wel zover om het
roer uit handen te geven. Mijn financieel directeur krijgt de
leiding, ik doe een stapje terug. Ik had plannen om met een
aantal vrienden de reis met de Transsiberië Express te maken
maar helaas is dit plan in duigen gevallen. Nu wil ik nog graag
naar Cuba om met Fidel nog een laatste sigaartje te roken…”
(lacht Joost).

Colofon
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Uw tips
Bijdragen en tips van bewoners, ook naar aanleiding van de verschenen artikelen, zijn van harte welkom. De inhoud
van ingezonden bijdragen valt 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(SWR).

BowlingBaan & indoorspeeltuin

geopend!
Kijk voor meer info op www.veerstal.nl

HeT veerponTje Tussen GiesbeeK en LaTHum vaarT.
Kijk voor meer informatie op www.veerstal.nl.
Marsweg 12, 6988 BM LATHUM | Tel. +31 (0)313 631 319

www.veerstal.nl

026-3796413 / www.tysma.nl

Uw Riverparc makelaar!

WEBDESIGN - WEBSHOPS - HOOG IN ZOEKMACHINES?
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