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Veiliger en slimmer wonen
Verisure draadloos alarmsysteem met fotodetec-
tie voor een geverifieerd alarm naar politie en 
brandweer. Bij alarm ondersteuning door mo-
biele 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

- Riverparc door ontzanding in gevaar
- Buurtpreventie draait

- Historie kasteel Bahr nabij Riverparc



Bent u nog bang?
 
Geschreven vanuit zonnig Marokko

Altijd lastig. Ik reageer op de aanslag in Parijs ( het is nu eind februari) maar realiseer me dat dat veel later pas ge-
lezen zal worden. Maar de radicale islamitische terreur organisaties, IS en de extreem rechtse sympathisanten zullen 
dan ook nog wel bestaan (helaas) en de gruwelijkheden gaan gewoon door. Hoe leeft dit in een moslimland; zijn zij 
ook bang? Willen ze zich en masse  aanmelden voor IS of willen ze gewoon net als de meeste christenen, hindoes, 
indianen en andere gelovigen of ongelovigen een rustig leven leiden? De taxichauffeurs, bedienden in hotels, winke-
liers van allerlei goedbedoelde rotzooi, tot specerijen en leren jassen en tassen, ze zijn uiterst vriendelijk en willen dat 
de toeristen blijven komen. Zonder toerisme geen couscous op de plank. 

En de mensen die niet van het toerisme afhankelijk zijn, de locals, die willen gewoon voetballen op het strand, ver-
liefd worden, gezinnetje stichten en met elkaar oud worden. Leven en laten leven. De moderne Marokkaanse vrouw 
studeert, rijdt auto, gaat uit en draagt wel of geen hoofddoek (zij mag dat zelf bepalen). Ze roken een waterpijp en 
sturen berichtjes en foto’s met hun mobieltjes de godganse dag. Het zijn net mensen zoals u en ik 

Zijn ze bang? Ja een beetje, net als u en ik. Maar door de eeuwen heen hadden ze altijd al te maken met terreur, 
oorlog en ellende. Alleen door internet en social media komt het steeds dichterbij. En ‘media eigen’ presenteert het 
liever ellende dan goed nieuws. Wij wonen in een van de rijkste landen van de wereld met de beste gezondheidszorg 
van Europa; waar  democratie betekent dat de oppositie ook mag zeggen wat ze wil en daarbij niet het loodje legt en 
het in maart gewoon weer lente wordt : Als dat geen goed nieuws is . . . . .. 

     

         Tot een volgend gesnater 

Column 

Pottenkijker

Daar hang ik
op de kop
bovenin de boom
eens vloog ik
door de wolken
naar de zon 
één onverwachte ruk
verstoorde mijn droom
Nu hang ik!



Riverparc door ontzanding in gevaar

door Ben Overmaat

“Achterkamertjespolitiek, vergunningsverleningen op bijna onvindbare plekken, een politiek waarbij de veiligheid van 
burgers het moet afleggen tegen een economisch belang. ” Enkele uitspraken van Frans Sas, bewoner van Riverparc 
die het SWR-bestuur met argumenten ondersteunt, als het gaat om ontzandinggevaren op Rhederlaag. Volgens Frans 
hanteren RGV en provincie de oude baggernormen die passen bij een onbebouwde situatie toen er nog geen sprake 
was van Riverparc .

De ‘kas’ van het RGV

Frans Sas, tevens voorzitter van de Stchting Rhederlaag Natuurlijk:”Je maakt 
snel een vergelijking met de gasproblematiek in Groningen. “Een groot verschil 
is, zegt Frans, “Groningen heeft last van de gaswinningen, de rest van 
Nederland vaart er wel bij. In het geval van de ontzandingen in Lathum: 
Lathum heeft last en de kassen van het RGV en de zandboeren varen er wel 
bij.” Op verzoek van de SWR deed Deltareseen onderzoek. Dit bureau – 
aanbevolen door de provincie zelf – is een erkende autoriteit op de 
ontzandingsproblematiek. De letterlijke conclusie in het Deltares rapport is:

‘Door de zandwinning bestaat er een risico op inscharing (=afbrokkeling) 
van de insteek (= bovenkant/oeverkruin van talud) van de taluds van de 
geprojecteerde zandwinlocaties. De veiligheidszones van het Riverparc bij 
de zandwinlocatie D en E zijn onvoldoende , zodat daar gevaar voor 
instabiliteit van de taluds van het Riverparc bestaat, waar in het huidige 
werkplan geen rekening mee is gehouden.’En verder: ‘De bekleding van de taluds van het Riverparc is bij de overgang 
naar de strandzone van matige kwaliteit , wat betekent dat er gevaar is van uitspoeling van zand door golven en uittre-
dend water, wat uiteindelijk als gevolg kan hebben ondermijning van het talud.

Een voldoende beschermd talud van het Riverparc is als voorwaarde gesteld voor de ontgrondingsvergunning. Boven-
dien kan de golfwerking toenemen doordat in het zandwinplan een aantal bestaande eilanden al of niet tijdelijk verdwi-
jnen’.

Afkalving van de oevers

Voor de bewoners van Riverparc en direct omwonenden van Rhederlaag geen geruststellende conclusie. Frans Sas kijkt 
al jaren met argusogen naar de verrichtingen van het RGV op het Rhederlaag, maar maakt zich nu, gesteund door het 
SWR-bestuur zorgen en met hem bezwaarmakers uit de voormalige gemeente Angerlo. Zo schrijft mevrouw Jeanne 
Kaper-Brommer – wonend aan de Rhedense Veerweg in Giesbeek die grenst aan het Rhederlaag – dat zij verontrust is 
door de nieuwe ontzandingplannen en dat deze niet stroken met de gemeentelijke visie voor wat betreft landschap en 
recreatie van het Rhederlaag.  Ze constateert in haar schrijven dat na 1980 de RGV een commerciële onderneming is 
geworden en dat er steeds nieuwe vergunningen zijn verleend, waarbij veel landschappelijke en recreatieve waarden 
in het Rhederlaag verloren zijn gegaan en stranden en aanlegmogelijkheden voor recreanten zijn verdwenen. Ze waar-
schuwt voor het gevaar voor afkalving van de oevers als gevolg van een te grote watermassa, die niet meer worden 
geremd door de eilanden die er nu nog liggen. Mevrouw Kaper heeft in de tachtiger jaren geprocedeerd tot aan de 
Raad van State tegen de gevolgen van de trillingen op de zandzeefmachine ‘De Juliana’. Tegelijk wees zij de RGV op het 
gevaar van verzakkingen bij te diep ontzanden. Indertijd bleek de afkalving aan de oever van de Marsweg het gevolg te 
zijn van te diep ontzanden. Er werden toen dieptes gemeten tot veertig meter.

Boete van vijftig mille

Frans Sas: “In het verleden is veel natuur verdwenen en ondanks de beloften van de RGV is er niets voor terugge-
komen.” Hij verwijst hiermee naar het langgerekte ‘Vogeleiland’ dat aan de oevers naast Grand Café Rutgers ligt (zie 
afbeelding). “Dit is nooit meer teruggegeven, zelfs niet in de vorm van een akelig maanlandschap. Bewijst te meer dat 
RGV eenmaal gedane beloften niet nakomt.” Frans voegt hier aan toe dat ook al zouden ze zo’n eiland terug willen geven 
het fysiek niet eens mogelijk is om binnen de projecttijd voldoende specie van enige kwaliteit te verzamelen om de 
gaten weer te dichten. “Dus laten ze het maar zo, ondanks de mogelijkheid dat er wordt gehandhaafd en er een boete 
van vijftig mille moet worden betaald. Dat is voor hun peanuts.”

Ook nu zijn de eerste sporen van afkalving zichtbaar in het onlangs ontzande gebied van de Giese Kop (zie ook foto met 
Frans Sas). Aanlegvergunningen om het eiland dichtbij Riverparc aan de monding van de haven t Eiland/van Lubach te 
ontzanden zijn al vergeven, ondanks dat de gemeente had toegezegd nog even te wachten totdat er met de bezwaar-
makers was gesproken. De omgevingsvergunning, die Zevenaar nog moet afgeven, ligt op de plank en Frans Sas en 
SWR-bestuur vrezen dat ook deze vergunning een hamerstuk zal worden. 

In het verlengde van de steigers van Grand Cafe Rutgers het toen nog bestaande Vogeleiland’, dat is weggezogen 
en nooit is teruggegeven.

Frans Sas met op de achtergrond het 
afkalvend talud bij Giese kop, nog 
maar pas ontzand.



Computer ziek?

Bel De PC-arts!

De PC-arts

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

Tel 06 13 689 352

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

Gemeente acht zich niet verantwoordelijk

De gemeente Zevenaar werpt alle verantwoordelijkheid verre van zich. Wethouder Tienke van der Werf onttrekt zich 
in een memo aan de verantwoording  met betrekking tot de veiligheid van de Riverparcbewoners en verwijst naar de 
vergunningenprocedure van de Ontgrondingwet die door de provincie zijn afgegeven. En verder acht de gemeente zich 
ook niet  verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen van verzakkingen. Zij beschouwt zich slechts verantwoordelijk 
voor het milieudeel (aantasting landschap, geluid en trilling) . ‘De aanlegvergunning ziet alleen toe op de eventuele 
aantasting van het landschap, maar niet voor de veiligheid van de ontzanding’. 

Eind februari spraken Frans Franken en Frans Sas met Gedeputeerde Josan  Meijers. In dat gesprek werd een derde 
onderzoek aangekondigd. De Provincie wil het baggeren ondanks alle gevaren mogelijk maken en de intentie van het 
nieuwe onderzoek is te bepalen hoever we moeten opschuiven, in diepte of horizontaal. Dat zou dan in samenwerking 
met de SWR moeten gebeuren. De RGV heeft toegezegd dat er op de plekken D en E voorlopig – in afwachting van het 
nieuwe rapport – niet wordt gebaggerd. De SWR antwoordde dat wat haar betreft helemaal weg moet worden gebleven 
uit de locaties D en E. Inmiddels schreef advocaat Jeroen Hoegee van Brunet advocaten namens de SWR een brief met 
een vergelijkbare strekking als dit artikel aan de Gedeputeerde mevrouw J. Meijers, met het klemmende verzoek in ieder 
geval af te blijven van de ontzandingsplekken D en E. 

Als lezer kunt u zich nog steeds 
aansluiten bij de Vrienden van Riverflash.

U kunt uw bijdrage overmaken op onze aparte Riverflash 
bankrekening met IBAN nummer NL58ABNA0608737178 ten name 
van W.A. Reusken te Lathum onder vermelding ‘vriend van River-
flash’. Overbodig te stellen dat wij uw bijdrage zeer op prijs stellen. 
Dan kunnen wij doorgaan met de Riverflash in de huidige 
vormgeving.

De redactie



Historie van (kasteel) Bahr in de omgeving Riverparc

door Wim Reusken

In de vorige Riverflash stond een artikel over het nieuwe boek Historie van de IJsseldorpen. Deze dikke pil met veel 
foto’s over de geschiedenis van de IJsseldorpen Angerlo, Lathum en Giesbeek – samengesteld door Gerrie Willemsen 
(zie foto) uit Zevenaar – is een aanrader voor liefhebbers. Voor mijn extra vragen over de geschiedenis van de directe 
omgeving van Riverparc dook hij opnieuw in de archieven van de Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar. 

Hoe bijzonder is het dat er vijf eeuwen geleden een heus kasteel heeft gestaan bij de ingang naar Riverparc? 
Het is niet toevallig dat Riverparc juist op die plek werd gelokaliseerd. Het ligt er centraal in de waterrijke omgeving 
en heeft vanaf het water een mooi aanzien. Maar ook vanaf de provinciale weg maakt de wijk indruk. Misschien dat 
oud-burgemeester Cornielje hierover nog zijn licht wil laten schijnen. Ik weet zeker dat hij – ook als auteur van het 
prachtige boek over Riverparc (Het Rhederlaag een creatie) – urenlang hierover kan uitweiden. Vroeger moet het 
kasteel – vanaf de IJssel gezien – bij passerende vaartuigen vast een enorme indruk hebben achtergelaten. 
 

Stel je voor hoe zoiets er uit ziet door aan de voet van het kasteel Bergh naar die kolos van het kasteel Bahr te kijken. 
Natuurlijk zou de herinnering aan het kasteel moeten voortleven. Dat kan alleen door iets blijvends te realiseren. 

Wat was de functie van kasteel Bahr? 

Bahr was echt een verdedigingsburcht. Van daaruit werden de plunderingen naar het vroegere Gelre georganiseerd. 
Er is enorm veel geschreven over dit kasteel, over de bannerheerlijkheid Bahr en de bewoners. Het was een van de 
machtigste organisaties in die tijd en vergelijkbaar met die van Gelre. Behalve Bahr waren er ook kastelen in Lathum, 
Giesbeek en Angerlo. Ze lagen alle vier op strategische plekken en op ongeveer gelijke afstand van elkaar. De bindende 
factor was ongetwijfeld de Gelderse IJssel; alle vierlagen aan de zuidkant van de rivier. 

Waarom lag kasteel Bahr op ‘n plek waar destijds weinig of geen bebouwing was?

Een kasteel werd vroeger gebouwd op een plek waar de bewaking- of controlefunctie het beste kon worden uitgeoefend. 
De wegen waren vroeger een ramp, zeker in een gebied waar elk jaar opnieuw diverse keren overstromingen plaats von-
den. De plek moet bepaald zijn door de mogelijkheid om niet alleen via een pover dijkstelsel te kunnen uitrukken maar 
ook om met boten de troepen te kunnen verplaatsen. Bij zo’n kasteel ontstond dan vaak een bebouwing, maar die kon 
pas goed tot zijn recht komen vanwege andere relaties; als die er niet waren ontstond er geen omvangrijke bebouwing.

Zo zie je bijvoorbeeld het kasteel Bergh bij de grens liggen, waar altijd een grensplaats aanwezig is geweest. In Zeve-
naar lag – naast het nu nog resterende kasteel – een echte solide grote burcht die de verbindingsweg van Kleef naar 
Holland moest verdedigen. In Bahr is nooit sprake geweest van enige bebouwing. Er was een flinke boerderij en een 
grote steenfabriek, die beide genoemd werden naar het oorspronkelijke Bahr. Het had daarom voor de hand gelegen, 
dat de nieuwe bebouwing niet ‘Riverparc’ was genoemd maar een zinspeling op Bahr had gekregen.

Waarom heeft u het idee geopperd om op die plek een monument te plaatsen? 

De toegangswegen lijken alle naar de plek te gaan waar het kasteel heeft gestaan. Daar stond ook de zeer bekende 
boerderij Bahrse Pol en was de steenfabriek Bahrse Pol gevestigd. Wat bijzonder is: de plek is beschikbaar. Ruimte 
genoeg om een idee uit te werken. 

Heeft u een leuk idee voor het monument?

Ik ben creatief en vasthoudend op papier. Maar dit zou ik willen overlaten aan 
mensen die hier veel beter van weten. Een ridder te paard is een afgezaagd idee. 
Het wapen van de bannerheerlijkheid/familie zou kunnen. Een prijsvraag zou de 
nodige publiciteit trekken.

Via welke aanpak zou een monument te realiseren zijn?

De Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar wil wel meehelpen met de actie voor 
een monument, maar stelt feitelijk als voorwaarde dat er een boekje tot stand 
komt over die vier kastelen. Dat moet niet al te moeilijk zijn, maar kost wel de 
nodige voorbereiding. De kranten en Angerlo’s Nieuws zouden artikelen hierover 
kunnen plaatsen. Gek genoeg las ik vandaag een artikel van Henk Harmsen in de 
Gelderlander waarin Bahr nog ter sprake komt. Bahr was een belangrijke historische plek. Vergelijkbaar met Gelre. Het 
zou best eens kunnen zijn, dat de provincie Gelderland belangstelling heeft. Stichtingen als Prins Bernhardfonds zullen 
zeker interesse hebben. De gemeente Zevenaar is altijd moeilijk op te porren; maar misschien willen ze meedoen.

Welke plekken op en rond Riverparc , Rhederlaag zijn nog authentiek en 
historisch. Archeologische vondsten? 

Dit is niet gemakkelijk. De plek van het kasteel Lathum is natuurlijk goed terug te vinden. De grandeur is verdwenen, 
maar de huidige eigenaar doet er alles aan om hier iets moois van te maken. Vroegere eigenaren hebben ook pogingen 
gedaan om die grandeur te herstellen, maar dat is alleen op papier terug te vinden. Van het kasteel Giesbeek is niets 
over. De plek was om en nabij de camping aan het eind van de Marsweg. Die plek werd vroeger bereikt via de Rhedense 
Veerweg. Tegenwoordig kun je je nog voorstellen hoe het aanzicht was, als je met het veerpontje vanaf Giesbeek naar 
de camping vaart. Over dit kasteel is weinig geschreven. Van het kasteel 
in Angerlo zijn nog enkele muurresten aanwezig. Er is in het verleden – maar 
ook door de vroegere verslaggever Stam – heel wat over gepubliceerd. Tot slot 
verwijs ik je naar mijn boek waarin hierover artikelen zijn opgenomen.

Vinden fietsers een herkenningsplek, een monument wel leuk?

Tegenwoordig fietst Jan en alleman wat af. Men wil de natuur in en nebenbei 
wat zien. Het gebied van de IJsseldorpen leent zich bij uitstek om 
aandachtspunten te realiseren waardoor er een levendig fietsverkeer nog verder 
kan worden ontwikkeld. Hier hebben alle dorpen, restaurantjes enz. baat bij. Het 
markeren van historische plekken met rustpunten zou best een aardige activiteit 
kunnen worden. 
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Riverflash verschijnt 4 maal per 
jaar. Gratis verspreiding onder 
bewoners Riverparc Lathum.

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).

Riverparc Alert buurtpreventie

Door Wim Reusken

Alle bewoners van Riverparc hebben belang bij een goed functionerende Alert groep. Amber van der Vlies (rechts op 
foto) en Ghonda van den Broek trekken de kar. Samen met 98 actieve en oplettende bewoners van Riverparc. Met ‘een 
club van 100’ vormen zij de Riverparc Alert Groep met behulp van een online Whatsapp groep. Een hele mond vol. Aan 
Amber en Ghonda stelden we een aantal brandende vragen. 

Wat was de aanleiding voor deze actie?

“Het idee om een buurtpreventie team op te richten leefde al langer. Toen we in september vorig jaar hoorden dat er 
op ons parc in twee woningen was ingebroken vonden we de tijd rijp om samen met wijkagent Hans Reijmer en aantal 
buurtbewoners rond de tafel te zitten. Hans Reijmer gaf aan dat de politie graag van onze ‘ogen en oren’ gebruik wilde 
maken en zo werd de Riverparc Alert Groep geboren. De maanden oktober en november onderzochten we hoe andere 
BuurtWhatsApp-groepen werkten. We leerden van hun kinderziektes en konden direct duidelijke spelregels opstellen. 
In diezelfde periode werd met aantal Zilvermeeuwbewoners van het eerste uur een testgroep opgezet. Zo kwam Amber 
van der Vlies met haar presentatie – namens de testgroep – begin december in Grand Café Rutgers goed beslagen ten 
ijs waardoor we in diezelfde maand nog met de vele aanmeldingen meteen goed van start konden gaan.” 

Hoeveel juiste waarnemingen waren er tot nu toe? Waren er ook overbodige 
meldingen of loos alarm? 

“Na begin december 2014 werden er twee nieuwe inbraken en één poging tot inbraak gemeld. 
Een van die meldingen was dat er een ‘verdacht persoon’ al geruime tijd ’s avonds laat op het parc aan het rondstruinen 
was. Meerdere mensen hebben hem aangesproken. Uiteindelijk is de man in goede samenwerking met de politie staan-
de gehouden en gecontroleerd. Er waren ook een paar overbodige meldingen; deze deelnemers werden aanvankelijk uit 
de groep verwijderd en ontvingen een privé appje/bericht met daarin de reden van verwijdering. Na contact te hebben 
gehad zijn zij weer aan de groep toegevoegd. Het bleek dat zij gewoon even moesten wennen. 
Onlangs kregen we een loos alarm. Het ging om een iemand waarvan het vermoeden bestond dat deze persoon in een 
levensbedreigende situatie verkeerde. Er werd door meerdere buurtbewoners, die het bericht op de Riverparc Alert 
vernamen, zeer goed gereageerd. Zij twijfelden geen moment en gingen er direct naar toe. Al snel bleek het loos alarm. 
Geen probleem vonden zij; niet reageren was namelijk geen optie. In een dergelijk geval telt elke minuut. Een gerust-
stellend idee dat er buurtbewoners zijn die na zo’n melding even controleren hoe het zit.”

Geeft de whatsapp groep ook onrust bij sommigen?

“De reacties van de deelnemers die we tot nu toe ontvingen, zijn uitermate positief. In de tijd voor de oprichting van 
deze Alert Groep kwam je als bewoner bij toeval achter een inbraak of iets dergelijks; nu zijn hier direct zo’n 98 hu-
ishoudens van op de hoogte. Mensen voelen zich meer betrokken bij de buurt waarin ze leven. Sommigen hebben het 
hang- en sluitwerk van hun woning onder de loep genomen. Anderen hebben op advies van Hans Reijmer – van wat hij 
in december in zijn deel presenteerde – de verlichting rondom het huis aangepast. De deelnemers van de groep willen 
graag een steentje bijdragen aan een veilige en daarmee prettige woonwijk. Verder zijn er duidelijke afspraken met de 
politie en wordt elk incident na afloop met de wijkagent geëvalueerd. Over niet lange tijd gaan wij opnieuw met Hans 
Reijmer om de tafel en kijken we waar we nog verbeteringen kunnen aanbrengen. Tegelijkertijd hopen we van de heer 
Reijmer adviezen te krijgen over de ‘criminaliteitsproblematiek’.”
 
Ervaren jullie waardering?

De deelnemers zijn al meerdere malen gecomplimenteerd door de politie en gemeente Zevenaar voor hun daadkrachtig 
optreden, goede communicatie met de politie en het juist handelen naar een verdachte persoon.

Nog een pakkende boodschap?

“Met ons initiatief willen wij een heel duidelijk 
signaal afgeven naar de buitenwereld: Wij 
wensen in een prettige en veilige buurt te leven, 
welke wij goed in de gaten houden en werken 
hiervoor nauw samen met de politie. 

Bent u geen lid van de Riverparc Alert Groep, 
meldt een verdachte situatie dan bij 0900-8844 
(geen spoed, wel politie) en licht uw buren in. 
Ontdek ook welke buren bij de Alert Groep 
aangesloten zijn. Bij een levensbedreigende 
situatie of inbraak heterdaad, belt u direct 
112 (spoed)”. 

Op- of aanmerkingen? 
Mail naar gondavandenbroek@gmail.com 
en/of naar amber.338@hotmail.com 



Marsweg 12, 6988 BM LATHUM |  Tel. +31 (0)313 631 319 
www.veerstal.nl

RESTAURANT, BOWLINGBAAN & INDOORSPEELTUIN

GEOPEND VAN 
WOENSDAG T/M ZONDAG

Van mei t/m augustus 7 dagen per week geopend. 
Kijk voor de actuele openingstijden op www.veerstal.nl

 

 

 

 

 

Uw Riverparc makelaar! 
026-3796413 / www.tysma.nl  

WEBDESIGN - WEBSHOPS - HOOG IN GOOGLE?
www.webtalents.nl

beide paasdagen Paas brunch  €19,50 p.p. kinderen €9,50


