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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

- Een ijsvogel zien is een genietmoment
 
- Steek je kop niet in het zand

- Veiligheid meest kritische 
 taluds onvoldoende onderbouwd

- Succes van Riverparc Alert



Een ijsvogel zien is een 
genietmoment 

De laatste jaren worden er bij ons in de Rhederlaag steeds meer ijsvogels gespot. De Ned-
erlandse naam ijsvogel is een verbastering van de Germaanse naam Eisenvogel wat ijzer-
vogel betekent. Dat slaat op de metaalachtige glans van het blauwe verenkleed. De naam 
ijsvogel kan ook slaan op het feit dat het vogeltje vaak bij het ijs wordt gezien.  

Door zijn afstekende blauwe en oranje kleuren is de 
ijsvogel een opvallende verschijning. De meeste van 
zijn soortgenoten leven in de tropen. Het soort ijsvo-
gel die wij hier kennen is een vogel (standvogel) die 
hier het hele jaar door is en blijft. Toch zullen niet 
veel parkbewoners de vogel in de gaten hebben. 
Dat komt omdat het hier om een erg schuwe vogel 
gaat, die bovendien op rust gesteld is.  

Het zijn de echte vogelfanaten die rond het Rheder-
laag wel plekken weten waar hij te vinden is. 
Zo hebben zij hem bijvoorbeeld gezien rond de  
Valeplas, dat is het gebied voorbij de camping de 
Veerstal. De felle oranje blauwe kleuren glinsteren 
op als hij voorbij vliegt; een bijzonder moment.  
Echter het genietmoment is maar kort omdat de 
ijsvogel meteen weer wegvliegt. Waar spotters je 
niet weten te vertellen waar en wanneer ze een 
kraai of eend hebben gezien, weten ze na jaren nog 
waar ze een ijsvogel gespot hebben.

Van een vogelspotter van Riverparc kreeg ik het 
volgende relaas: “Wow, plots kwam die ijsvogel 
voorbij. Ik wist direct dat ik dit mogelijk nooit meer 
zou meemaken. Mijn mond viel open en ik hield de 
adem letterlijk in. Zo’n unieke ervaring. In het prille 
voorjaar heb ik dit ook wel eens gehad wanneer er 
plots een dame in een lente rokje voorbij komt. Je  
hart gaat sneller kloppen. En je geniet.”

Bij koude en strenge winters neemt de ijsvogelpo- 
pulatie af. Ze sterven dan door voedselgebrek of 
omdat ze door het ijs geen vis kunnen vangen. Of ze 
verongelukken doordat ze bij een duik hard op het 
ijs terecht komen. Gelukkig zijn de laatste winters 
van een zachte aard. Vandaar dat je steeds meer 
ijsvogels ziet (ook bij ons op Rhederlaag), waar je 
uit kunt opmerken dat de populatie stabiel blijft.  

Meer weten? ijsvogels.nl 
wikipedia.org/wiki/IJsvogel 

door Rudy Willemsen



Kerstinn op 24 december: 
een warme deken

Ondanks het matige weer hebben een honderdtal inwoners van Riverparc genoten van de 
gezellige kerstinn op 24 december, georganiseerd door de RiverPartyClub. Deze club had al 
eerder haar sporen verdiend in september met de organisatie van het geslaagde buurtfeest.

Gratis Glühwein, heerlijke hapjes, chocolademelk voor de kinderen waren rijkelijk voorhan-
den. Het regenachtige weer kon de pret niet drukken. Knusse babbels voerden de boven-
toon, over en weer vlogen de kerst -en Nieuwjaarswensen en het geheel onder de 
partytent waar mensen dicht op elkaar stonden voelde aan als een warme deken.

Onderstaand de namen van het organiserende comite van de RiverPartyClub:
Edward en Monique van Dalen Watervogel 31,  edwardvandalen@hotmail.com ,voorzitter.
Astrid Wijga        Watervogel 62  astridwijga@gmail.com, penningmeester.
Ghonda van den Broek     Zilvermeeuw 17 gondavandenbroek@gmail.com
Marja Urbach       Watervogel 30  marja.urbach@hetnet.nl

Complimenten voor het organiserende comité.

door Ben Overmaat



Steek je kop niet langer in 
het zand
door Ben Overmaat

Zeer binnenkort verwachten we de uitslag van het 
‘derde onderzoek’ van buro Wiertsema & Partners 
over de ontzandingsproblematiek op Rhederlaag. 
Twee eerdere onderzoeken gingen hier aan vooraf: 
dat van buro Fugro, ingeschakeld door RGV (Lei-
surelands) en buro Deltares, ingeschakeld door de 
Stichting Woonbelangen Riverparc (SWR).  

- Op 10 maart dient het beroep tegen de mi-
lieuvergunning die door de gemeente Zevenaar 
is verleend.

- Ook speelt er een handhavingsverzoek voor 
het zanddepot op de Bahrse Pol. Deze opslag 
van zand zou slechts tijdelijk zijn.

Spannende tijden voor de bezwaarmakers (zie  
hieronder) tegen de ontzandingsplannen en met 
hen de bewoners van de omliggende gebieden van 
het Rhederlaag. De anti-ontzandingscommissie, die 
de belangen behartigt van de verschillende partijen 
maakt bezwaar tegen de voorgenomen ontzanding 
omdat zij bezorgd is over de gevolgen voor alle om-
wonenden van het Rhederlaag. De commissie: ‘Als 
het zo ver komt dat de ingezette procedure van Lei-
surelands niet een halt kan worden geroepen zal na 
uitvoering van de ontzanding

op de plekken D en E (zie kaartje) de waarde van de 
huizen kelderen. Maar ook de ontzandingsplekken 
op de  locaties  A en B, zullen Rhederlaag mind-
er aantrekkelijk maken wat zal doorwerken op de 
waarde van de gebieden rondom deze locaties’. De 
anti-ontzandingscommissie maakt zich hierover ern-
stig zorgen en zullen er alles aan doen om dit tegen 
te houden. 

Indien de uitspraak van 10 maart op de milieu-
vergunning van kracht blijft gaat de commissie in 
beroep bij de Raad van State. Bij deze instantie di-
ent ook de zaak over ‘de inbreuk die op het bestem-
mingsplan wordt gepleegd’.

De bezwaarmakers zijn: 
1. de heer G..Cuningham, 2. de heer F.Sas samen 
met mevrouw T.Smit, 3. de twee stichtingen van 
Riverparc SROG en de SWR, 4. de heer J.Cator, 5. 
mevrouw S.Huting en 6. de Belangenvereniging 
Rhedense Veerweg
                                (lees ook verderop in dit nummer) 



Joop  Huisman duivensporter 
pur sang

“Al heb je nog zo’n goede duif, zonder liefde en de juiste verzorging haal je geen prijzen!” 
Joop Huisman, no-nonsensman, woont sinds 2002 op Riverparc en is een tevreden mens. 
Ik zit met hem aan tafel en hij vertelt hoe het is gekomen dat hij sinds enige jaren en-
thousiast lid is van de Giesbeekse postduivenvereniging. “Van m’n zeventiende tot m’n 
zesentwingste jaar ben ik actief geweest als fervent duivensporter. Toen ik directeur werd 
van een systeembouwbedrijf had ik het te druk en geen tijd meer voor deze mooie hobby. 
Enkele jaren geleden toen ik met pensioen ging begon het weer een beetje te kriebelen en 
ben ik lid geworden van De Postduif.” 

Samen met kleinzoon Noah runt Joop 
zijn duiventil achter z’n woning, dat 
uitkijkt op het water van het Rhederlaag 
met op de achtergrond het prachtige 
eiland dat dreigt te worden weggezogen. 
“Ik geniet hier van de natuur en de mooie 
omgeving en waan me constant in een 
soort paradijs. Dat mooie eiland en 
onvervalst stukje echte natuur mogen 
ze van mij nooit wegzuigen!”

Joop is zeer succesvol met zijn duiven. Dat beaamt ook bestuurslid Bart Vreman van ‘De 
Postduif’: “Joop is de meest succesvolle herintreder van alle postduivenverenigingen van 
de regio Gelderland. In de afgelopen vier jaar heeft hij veel prijzen gewonnen.” De post  
       duifvereniging in Giesbeek telt nu 38 leden. In  
       zijn soort is het de meest bloeiende vereniging  
       van Gelderland met een duidelijke regionale  
       functie voor Zevenaar en omstreken. Het club
       gebouw staat aan de Landaansestraat 6c   
       tegenover het Giesbeekse tennispark.

       Ook belangstelling? 
       www.depostduifgiesbeek.nl

door Ben Overmaat

Joop Huisman met een van zijn prijsduiven 

Joop Huisman voor het schilderij van zijn bekende neef en schilder Jopie Huisman 



Wijntje
Nog ff en dan zijn wij met z’n allen weer heerlijk thuis. 
De meute is kliedernat en ze zitten vol met zand. Maar 
wanneer ik het commando geef ‘Zit’. Komt er rust in de 
tent. De staarten kwispelen en de tongen hangen uit hun 
bek. De voederbakken worden gevuld en in een mum 
van tijd slobberen ze het op. Daarna heb ik er geen 
kind meer aan. Ze vallen met z’n vijven in alle hoeken 
van de kamer neer. En ik?? Kruip in mijn luie stoel met 
onder handbereik een wijntje. Nog even voel ik dat een 
grote tong mij een lik over de hand geven als teken van  
waardering. En dan...
Ik nip en doezel weg.  Doezel weg met al mijn  
mijmeringen.

Wilt u als Riverparc bewoner dat door de 
Snuffelmuis nader ‘gesnuffeld’ moet worden 
naar een onderwerp dat juist u bezig houdt, 
mail dat nu naar de.snnuffelmuis@gmail.com

Mijmeren
Column 

Dollen
Diegenen waar ik op moet passen rennen en dollen door 
het zand. Er waait een stevige bries en ik word gezand-
straald door al die korrels. Hele vlagen zand verplaatsen 
zich. Maar plotseling vallen ze stil. Dan mijmer ik over 
vroeger. Ik mijmer over school. Helmgras dat was wat 
ik geleerd had. Helmgras en de wortels hielden het zand 
allemaal bij elkaar. Helmgras hield het vast!
Na een uurtje stappen wij weer in en rijden terug. Oost-
waarts. Richting huis. Maar vlak bij huis trakteer ik de 
meute nog op een toetje. Tegenover het Riverparc ligt 
het zogenaamde Noordereiland. Dat dreigt binnenkort 
van de aardbodem te verdwijnen. Wegzuigen schijnen ze 
die methode te noemen. Ook daar is een stukje strand. 
Maar hier geen golven. Hier kabbelt het vriendelijk. Al-
hoewel ik weet dat het op deze plek  ook totaal anders 
kan zijn. 

Rotsbloktaluds
Terwijl de meute weer rond rent dwaalt mijn blik over het 
water naar de overkant. Naar de rotsblokkentaluds van 
het Riverparc. Mij valt iets op. Grote stukken zijn kaal en 
andere stukken zijn weer helemaal begroeid. Weer be-
gin ik te mijmeren. Mijmer nogmaals over het helmgras 
en zijn wortels. Zou het deel met begroeiing nu steviger 
zijn tijdens hoog water en najaarsstormen dan het kale 
gedeelte? 

Maar ik ben geen expert. Kom dus ook niet tot een goed 
onderbouwde conclusie. Gras is gras. Is helmgras dan 
zo bijzonder? Wie helpt mij daarbij? Hoe kom ik uit dit 
gemijmer uit.

Vandaag ben ik gastouder. En dat is altijd een drukke dag. Het zijn belhamels. Maar mij ma-
ken ze niet gek. Want ik houd ze strak. Wanneer ik op moet passen weten ze dat. Gewoon 
luisteren anders zwaait er wat. Even overpeins ik wat wij vandaag gaan doen. Mijn besluit is 
genomen. Wij gaan naar zee. Gewoon wandelen over het strand. Met de neuzen in de wind. 
Het is ff rijden in moderne taal gesproken. Maar dan heb je ook wat.



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

Minibieb

Voor de verkeersdrempel, vlak bij de dokterspost in Giesbeek staat al vijf maanden een 
minibieb langs de kant van de weg. Een oud keukenkastje op een paal, verfraaid met een 
glazen deur. Bij het maken van een paar foto’s voor de Riverflash, ontdekte ik dat de gla-
zen deur de decemberstorm van sinterklaasavond helaas niet heeft overleefd. Eraf gerukt.  

door Wim Reusken

De boeken zijn nog net niet door de regen aange-
tast. Boeken die destijds door inwoners van Giesbeek 
(en misschien ook van Riverparc) zijn gekocht in een 
èchte boekwinkel, toen Bol.com nog niet online was. 
De Giese minibieb boeken hebben titels als: ‘De won-
dersloffen van Sjakie, Keep Quiet, Het Geschenk, Haar 
moeders dochter, Kinderen kwamen tot hem, Als de 
druiven weer rijpen, Groei en bloei anno 2011, De 
boot gemist, Oprechte liefde’, Ja, gratis boeken ruilen 
op straat, een nieuw fenomeen naast de echte Bi- 
bliotheek die Giesbeek heeft. Best een aanvullend en 
sympathiek initiatief van inwoners.



De veiligheid en het  
veiligheidsgevoel op Riverparc.
door Wim Reusken

Is er in 2015 ten opzichte van 2014 
verschil in het aantal inbraken op  
Riverparc? 
Na maandenlange voorbereiding en in samenspraak 
met de politie is ons Riverparc Alert medio decem-
ber 2014 opgericht. In dat jaar werden er vijf in-
braken op ons park geregistreerd. Wij hebben re-
gelmatig contact met Martijn Donkers onze nieuwe 
wijkagent sinds de tweede helft van vorig jaar. In 
ons laatste contact afgelopen januari bevestigde 
hij dat er in 2015 geen enkele woninginbraak heeft 
plaatsgevonden. U begrijp dat wij daar zeer content 
mee zijn. 

Waarom is Riverparc Alert zo succesvol?
Samen met de politie zijn wij ervan overtuigd dat de 
deelnemers van Riverparc Alert hier hun positieve 
bijdrage aan hebben geleverd. Het succes komt al-
lereerst voort uit het feit dat het overgrote deel van 
de deelnemers van de groep een oplettende en zeer 
actieve houding heeft. Ten tweede gaat de politie 
serieus in op onze meldingen, waarin zij aansluitend 
de gemelde personen aanhouden en controleren. 
Wij zijn er van overtuigd dat het zich in ‘boevenland’ 
rond spreekt dat Riverparc maar beter vermeden 
kan worden, omdat de bewoners goed opletten. 

Het risico om aangehouden te worden is zo groot, 
dat zij hun heil wellicht elders zoeken.

Er vallen vrij veel WhatsApp groepen uit 
elkaar; waarom gebeurt dat niet met 
Riverparc Alert?
Zoals gezegd hebben wij ons maandenlang voor- 
bereid alvorens tot oprichting van Riverparc Alert over 
te gaan. In die periode hebben wij onder andere con-
tact gezocht met bestaande WhatsApp groepen. Hier- 
van leerden we dat voor deelnemers het verspreiden 
van onnodige en irrelevante informatie binnen een 
WhatsApp groep een bron van ergernis is. Dit bleek 
de belangrijkste reden te zijn om een groep te ver-
laten. Om dit in onze groep te voorkomen hebben 
we spelregels opgesteld welke helder en eenvoudig 
zijn. Wanneer iemand een irrelevante melding op 
Riverparc Alert plaatst, wordt diegene conform de 
spelregels uit de groep verwijderd. Meestal wordt 
de betrokkene na een kort privégesprek weer in de 
groep teruggeplaatst. Hiermee is het voor iedereen 
duidelijk dat er actie wordt ondernomen tegen het 
verspreiden van nutteloze informatie. Zo behouden 
de deelnemers hun focus op het moment dat er een 
melding wordt gedaan op Riverparc Alert. 

Bij de entree van Riverparc staat het bord ‘deze buurt is beveiligd met security by WhatsApp 
alert’. Al ruim een jaar voeren meer dan honderd bewoners dit toezicht samen uit. In wijken 
waar dit bord staat – lees je in de media – mijden inbrekers deze gebieden en het aantal 
inbraken daalt. Een landelijke trend. Maar toch schrik je als je eind november 2015 in de 
Gelderlander de kop leest ’11 inbraken in amper 2 dagen in Duiven’..Hoe zit dat op Riverparc? 
Amber van der Vlies en Ghonda van den Broek, die deze groep samen hebben opgericht en 
beheren, geven antwoord op onze vragen.



Denken jullie dat Riverparc Alert er 
daadwerkelijk voor gezorgd heeft dat er 
in 2015 geen woninginbraken hebben 
plaatsgevonden?
Met z’n allen hebben we hoogstwaarschijnlijk be-
wust en onbewust boeven van hun criminele activi-
teiten weten te weerhouden. Op Riverparc worden 
zij in de gaten gehouden. Als vreemde lopen zij de 
kans aangesproken en mogelijk zelfs gefotografeerd 
te worden.

Indien u ook wilt deelnemen aan Riverparc 
Alert, stuur dan een email met uw naam, 
adres en telefoonnummer aan:
Amber338@hotmail.com
gondavandenbroek@gmail.com
Zie ook wabp.nl

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ook als t gaat om de (te) smalle toegangsweg ter hoogte 
van hekwerk van Grand Café Rutgers. Twee onfortuinlijke Riverparcers raakten elkaar met 
hun pas nieuwe bolides. 



Brief provincie van 28 januari over ontzanding

Op de valreep binnengekomen en daarom wegens ruimte gebrek onderstaan-
de samenvattingen van de brief van de Provincie en de reactie van Frans 
Franken namens het SWR-bestuur.

Veiligheid meest kritische 
taluds onvoldoende onderbouwd

Teammanager Vergunningverlening van de provincie Gelderland, Hans Boerdam, heeft een 
brief geschreven aan het SWR en aan de bestuurder van de anti-ontzandingscommmissie 
naar aanleiding van het derde rapport van Bureau Wiertsema & Partners op 28 januari van 
dit jaar. Hij geeft in dit schrijven de hoofdlijnen weer van het rapport dat nu nagenoeg is 
afgerond. 

De briefschrijver deelt daarin mee  dat hij ‘in hoofdlijnen al kan melden dat Bureau Wi-
ertsema concludeert dat de veiligheid (de zogenoemde standzekerheid) van de taluds 
onder water onvoldoende is onderbouwd. Het bureau beveelt nader onderzoek aan op de 
plaatsen van de meest kritische taluds. Onder voorbehoud van eventuele aanpassingen 
van het talud verwacht het Bureau dat de ontzandingsvergunning dan kan worden ver-
leend. Ook zegt hij: ‘Intussen zijn de partijen Gemeente, Leisurelands, de Provincie  en de 
ontzander met elkaar al in gesprek over de mogelijkheid het plan zo aan te passen dat de 
ontzanding op Rhederlaag kan worden afgemaakt met hopelijk meer draagvlak.’

Reactie van Frans Franken namens SWR
Kort samengevat schrijft Frans Franken in een reactie namens de SWR aan de Raadsleden 
en Wethouders van de Gemeente Zevenaar dat de uitslag van het onderzoek voor hem 
geen verrassing is. Het verbaast hem wel dat de conclusie van dit rapport al eerder aan 
alle andere partijen is doorgespeeld, behalve aan de omwonenden van Rhederlaag, de 
partij die dit het meest aangaat. Dit strookt niet met de eerder gedane belofte van de 
provincie dat nu alles transparant en in open overleg zou plaats vinden. Frans Franken: 
“Pas nadat de partijen het eens zijn over de aan te passen ontzandingsplannen, worden de 
omwonenden geïnformeerd.” Hij kondigt aan hierop terug te komen.
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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).

Spreuk van deze tijdOproep watersportkamp voor 
jeugd van 7 tot 16 jaar
Ook dit jaar organiseert de Watersportvereniging Giesbeek van 24 juli tot 29 juli het jaarli-
jkse watersportkamp. Dit kamp is bedoeld voor meisjes en jongens van 7 tot 16 jaar. 

De activiteiten bestaan uit: 
zeilen, roeien, surfen en 
allerlei spelactiviteiten op 
en rond het water. Veel 
aandacht zal ook worden 
besteed aan het respectvol 
met elkaar omgaan. 
Deelnemers graag eigen 
tenten meenemen. De 
leiding ligt in handen 
van een aantal studenten 
en parkbewoner Chris 
Heil begeleidt dit kamp 
als trouble shooter en 
manusje van alles.

Inschrijven graag via www.wsvgiesbeek.nl of contact opnemen 
met Chris Heil, 0657941910.



Voor al uw vlaggen en vlaggenmasten

Tel: 0313 - 63 29 23
info@geldersevlaggenhandel.nl

Sonsbeekweg 30
6814 BC Arnhem

Telefoon: +31 (0)26 3828853
Mobiel: +31 (0)6 83678791

E-mail: info@vansonsbeeckmakelaars.nl

UW RIVERPARC MAKELAAR

Specialist op het gebied van bliksembeveiliging
aardingssystemen en overspanningsbeveiliging

www.aardnet.nl

info@aardnet.nl

+31 (0)13-468 54 74

Selenakker 30
5047 TP Tilburg

Onze kwaliteit is uw veiligheid!


