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• Belevenissen van een fietsfanaat
• Sanne en Maud: jonge golfsterren

• Snelle aanwas van muskuseenden



Op Riverparc hebben ze bij het hondenuitlaat-
veldje ook zo’n bankje. Ook hier wordt heel wat 
afgekwaakt. Maar dan heb ik het over diegenen 
in zwart en wit. Zitten er geen mensen dan zijn 
zij er vaak. Op en onder de bank. Als ik ze wat 
wil vragen, kijken ze mij lodderig aan met hun, 
door wratten omringd bloedrood doorlopen 
ogen. Ze zitten gewoon te niksen. Een gesprek 
met mij lijkt ze veel te vermoeiend. Ze zijn 
gewoon lui. Zelfs wanneer ik een voorzetje doe 
en vertel dat er klachten zijn, gebeurt er niets. 

Voortplanten
Even Googelen en ik weet van de hoed en de 
rand. Mijn muizenbek valt open van verbazing. 

Een Riverparc-
eiereninwrijfteam?

Ze doen echt niets!! Het blijken Muskuseenden 
te zijn Ofwel de Cairina Moschata. Voortplan-
ten, dat kunnen ze wel. Mannetjeseenden 
hebben echter maar enkele maanden een 
bruikbaar voortplantingsorgaan. De rest van de 
tijd ligt dat orgaan teruggetrokken in de buik. 
Begrijpelijk, want zo’n buitenboord hangend 
exemplaar kan dan akelig in de weg zitten. 
Zeker bij het zwemmen. Piept hij functioneel 
naar buiten dan kan hij volgens de onderzoe-
kers wel twintig centimeter lang worden. 
Weliswaar in de vorm van een kurkentrekker, 
maar toch… 

Door die korte houdbaarheidsdatum per jaar 
zijn de mannetjes extra agressief in het ero-
tisch spel. Ze willen allemaal tegelijk. Netjes op 
hun beurt wachten is er niet bij. En wat mij nog 
meer verbaast is dat ze binnen drie-tiende van 
een seconde hun hoogtepunt bereiken. Da’s 
dus niet genieten. Of? Da’s in mij ogen gewoon 
luiigheid. 

Wel heeft de evolutie de vrouwelijke exempla-
ren weerbaar gemaakt. De dames hebben zich 
inwendig een soort wokkel aangemeten. Maar 
dan met een tegenovergestelde draairichting. 

Ze staan in bijna ieder winkelcentra. Bankjes. Vaak bezet 

door de wat oudere jeugd. De gepensioneerden. Hangoude-

ren worden ze ook wel genoemd. Ze kakkelen en kwaken wat 

af. Ze hebben het over vervlogen tijden. Sommige dames in 

pikante strakke vleeskleurige steunkousjes. De heren getooid 

met een soort boerachtige petje om datgeen te verhullen 

waar in de jonge jaren de wilde haren weelderig groeiden. In 

Urk heten deze bankjes ook wel de leugenbankjes. 

Door De Snuffelmuis

Zo’n buitenboord hangend 
exemplaar kan akelig in de 
weg zitten.



Bank bij hondenuitlaatplaats 
Door redactie

Wil ze niet, dan kan de man wokkelen 
wat hij wil, maar dan blijft hij buiten

Ze heeft dus echt wel invloed. Wil ze niet? Dan 
kan de man wokkelen wat hij wil. Maar dan 
blijft hij buiten!

Overlast
Met drie nesten per jaar à 13 tot 15 eieren bost 
het aan. En wanneer ze meerdere keren per uur 
hun ontlasting over de grasvelden en in de 
vijvers flatsen... dan ligt overlast op de loer. 
Bruggen, bankjes worden vies en glad en 
vijvers kunnen overmatige algengroei krijgen. 
Meer eenden... steeds meer overlast. Een van 
de methoden is eieren in het nest in te smeren 

met maisolie. Daardoor komt het ei niet meer 
uit. Doen wij niets en wordt de overlast te 
groot dan kan de gemeente ingrijpen. Met het 
risico dat ze allemaal weg gaan. Willen wij 
dat? Zelf vind ik ze wel grappig. Maar over een 
paar jaar met honderden Muskuseenden te 
zitten lijkt mij ook niet prettig. Moeten wij een 
soort Riverparceiereninwrijfteam opstarten? 
Of heeft u andere ideeën ? Laat maar horen. 
Maar dat er iets moet gebeuren lijkt mij 
duidelijk.  

email: de.snuffelmuis@gmail.com 

Er is op het parc nogal wat 
reuring ontstaan naar 
aanleiding van  de maat-
regel van de gemeente 
Zevenaar om een bankje 
te verwijderen op de 
hondenuitlaat plaats na 
klachten van omwo-
nenden.

We vinden het op dit 
moment niet gepast om 
hierover een oordeel te 
vellen. Wel lijkt het ons 
raadzaam dat alle partijen 
hierover in alle rust hun 
mening kunnen geven. 
Misschien is hier een taak 
weggelegd voor wijk-
begeleider en gemeente 
Zevenaar om partijen bij 
elkaar te brengen.

Iedereen is gebaat met 
een goede sfeer op ons 
mooie parc. BANK-roet ?
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GERRESSEN GROEP
GEVELRENOVATIE-SPOUWMUUR EN BODEMISOLATIE

Rob Gerressen
06 - 50 614 805

adres: ‘t Holland 18, Duiven
Postbus 88, 6930 HB  Westervoort

tel.: 0316 - 280 253
e-mail: info@gerressengroep.nl
website: www.gerressengroep.nl

• SPOUWMUURISOLATIE

• BODEMISOLATIE

• GEVELRENOVATIE

• VOEGWERK

• DAKPANREINIGING EN COATEN

• SPOUW- EN SPIRAALANKERS

• HOGEDRUK EN STRAALTECHNIEK

Alles onder één dak!

Computer ziek?

Bel De PC-arts!

De PC-arts

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

Tel 06 13 689 352

Automaterialen/onderdelen ook 
voor pleziervaart

Uitmaat 14 - 6987ER Giesbeek

0313-763596

info@vrvautoparts.nl

www.vrvautoparts.nl

TE HUUR AANGEBODEN

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

WWW.KPDESIGN.NL - WILDE ZWAAN 17 LATHUM

UW ONLINE PARTNER VOOR 
WEBSITES, WEBSHOPS EN APPS.



 

Onlangs ontdekte ik een geweldige 

fietsroute als variatie op een route die 

ik al sinds jaar en dag gewend ben te 

fietsen. 

Deze nieuwe route loopt eerst over de Bandijk 
richting Lathum. Daarna ga je via de brug langs 
de A12 en sla je als je beneden bent weer 
rechtsaf. Je hebt nu de IJssel  en de veerpont 
aan je rechterkant. Fiets nu richting Rheden 
naar het ANWB- knooppunt 80.  

Als je in De Steeg bent aangekomen sla je 
voorbij het raadhuis van de gemeente Rheden 
bij het verkeerslicht rechts af. Je rijdt dan een 
klein stukje Aldenhoflaan. Neem de eerste weg 
rechts naar Oversteeg. Dan schuin naar 
beneden en volg je het knooppunt 60.

Je fietst dan op de prachtig en rustige provinci-
ale weg, parallel aan de IJssel. Aan de overkant 
zie je de markante Giese kerktoren. Dan 
vervolg je de weg onder de brug door en fietst 

door tot je linksaf naar het  gebied richting 
Havikerwaard moet.

Kijk nu eens wat zich een prachtig gebied 
ontvouwt. Voor velen nog onbekend. Je ziet 
grasland, maisvelden, koren en suikerbieten, 
kleurrijke bermen en aan de horizon de mar-
kante Doesburgse kerktoren. Vervolg dit pad 
en kom tenslotte uit op de weg naar de Does-
burgse brug. Niet verkeerd om in Doesburg 
even op een terrasje uit te rusten en te genie-
ten van de knusse indruk van deze Hanzestad. 

Via de Doesburgse ophaalbrug, fiets je rechts-
af het Schapenpad langs de IJssel en bereik je 
de Rivierweg. Het laatste stukje kun je nog  
genieten van de dijkwegen tot aan Riverparc. 

Door Ben Overmaat

Deze route: een aanrader en 
weldaad voor lichaam en geest! 

Nieuwe fietsroute: 
een aanrader!

Het pontje van Rheden. Als je hier gebruik van maakt is de 
aangegeven fietsroute wat korter.

Het gebied van Havikerwaard met de Giese kerktoren

Kleurrijke 
bermbegroeiing 
langs de nieuwe 
fietsroute van 
Havikerwaard



Door Wim Reusken en Ben Overmaat

RIVERSNIPPERS

De ‘gele vijver’ van Riverparc 

Dit is de vijver (zie foto) tussen de Watervogel en de Blauwe 
Reiger. Jaren geleden plantte een vroegere bewoner enkele 
aquarium plantjes in deze vijver. Daarbij besefte hij niet wat de 
eventuele gevolgen zouden kunnen zijn. Nu is de vijver helemaal 
dichtgegroeid en is het ecologisch evenwicht verstoord. Het 
groenbeheer, in een bootje, heeft geprobeerd de waterplanten te 
verwijderen. Tevergeefs. De waterplant heeft zich te sterk gehecht 
aan het folie dat op de bodem van de vijver ligt. En dat folie, dat 
overigens op de bodem van alle binnenvijvers ligt, mag niet 
worden beschadigd!

Graskarpers

In een paar andere vijvers, onder andere tussen Watervogel en 
Meerkoet, zorgen graskarpers* voor het ecologisch evenwicht.  
Uit navraag blijkt dat deze Poolse karpers zo’n vijftien jaar geleden 

door de bewoners stichting SWR zijn uitgezet. De populatie kan 
niet groter worden omdat het alleen mannetjes zouden zijn of 
omdat hier de juiste klimatologische omstandigheden voor 
voortplanting ontbreken. Van oorsprong komen graskarpers uit 
Oost-Azië. Regelmatig springen de inmiddels forse graskarpers, 
net als een dolfijn of een orka, boven het water uit. 
*Graskarpers leven van algen en waterplanten

We hebben weer een nieuwe bewoner!

We feliciteren de bewoners van Blauwe Reiger 11 met de geboorte 
van hun zoon Bobbi!

De Riverflash bewaren? 

Mist u een eerder nummer van de Riverflash, stuur dan een mail 
naar w.reusken@chello.nl. We hebben nog een doos met oude 
nummers vanaf 2013 tot nu. 

Luchtopnames van Riverparc 

Op de site www.riverparc.nl kunt je ook eerdere nummers van 
Riverflash lezen.  En klik dan ook bij het Menu op Nieuwbouw.   
Je ziet daar met een drone gemaakte recente luchtopnames van 
ons Parc, een echte aanrader.

Gekapte rode beuk dorp Lathum (slot)

Van een dorpsbewoner die op de boomstronk in Lathum uitkijkt 
kregen we een reactie op de twee vorige artikelen. Die onderbouwde 
reactie is als volgt samen te vatten: “Al met al een heel gedoe om 
zo’n boom. Er zijn veel gewichtiger zaken, maar ik vind als natuur-
liefhebber dat de boom te snel is gekapt. Op een andere locatie zou 
men veel eerder zijn begonnen te proberen zo’n monumentale boom 
te redden. Het is bovendien niet leuk om nu dagelijks tegen zo’n 
halve dode boomstronk aan te moeten kijken. Wel grappig om te 
zien dat de boom weer enigszins begint uit te lopen.” 



Containers uit het zicht

Er zijn bewoners op het Parc die mooie pogingen doen om de 
papiercontainer en duo-container uit het zicht te plaatsen. Het 
was deze oplossing aan de Wilde Zwaan waar ons oog opviel.   

De uiterwaarden van Westervoort tot 
Giesbeek

Negen organisaties werken samen om de inrichting van onze 
uiterwaarden te verbeteren. Op www.rivierklimaatpark.nl kun je je 
wensen en suggesties indienen. De vanaf 18 september geplande 
bijeenkomsten staan ook op deze site. De redactie van Riverflash 
heeft een eerder artikel over het voormalige Kasteel Bahr (Ri-
verflash 2015-1) ingezonden naar de plannenmakers. Ook hebben 
wij enkele ideeën geopperd om meer zichtbare aandacht te 
besteden aan de locatie – nabij de haven ’t Eiland – waar het 
kasteel heeft gestaan. 

Een nieuw bankje

Enige tijd geleden hebben wij in de Riverflash een lans gebroken 
voor een nieuw zitje uitkijkend naar het havengebied van ‘t Eiland. 
Onze medewerker Onno van Dokkum maakte een passende schets 
ter illustratie. Gelet op de leeftijdsopbouw van onze parkbewoners 
(Riverflash 2 2017) zou het betekenisvol zijn indien de gemeente 
Zevenaar samen met ons stichtingsbestuur SWR hiervoor een 
passende oplossing zoekt…

Handhaving plaats schuurtjes

Het rommelt een beetje rond het handhavingsbeleid voor illegaal 
geplaatste schuurtjes op Riverparc.

Verschillende medebewoners hebben een aanschrijven van de 
gemeente Zevenaar ontvangen dat zij hun schuur moeten 
verplaatsen, gedeeltelijk afbreken en/of aanpassen op straffe van 
5000 euro boete. Na lange tijd van gedogen is dit op zijn minst 
opmerkelijk. We weten dat bij verschillende parcbewoners deze 
jobstijding hard is aangekomen. Het zal ons niet verbazen indien 
een of meer gedupeerden het er niet bij zullen  laten zitten en 
overwegen een juridische procedure aan te spannen.

De vlag voor langzaam rijden

Bij de eerste drempel van de Blauwe Reiger zien we een oranje 
vlaggetje met het advies om langzaam te rijden! 

Nieuwe haven woningen

Van Sonsbeeck Makelaars kwam met het bericht dat de laatste 
twee haven woningen verkocht zijn.

Dreamfields

De foto van de voorpagina is ontvangen van bewoner Herman Sie-
benhaar. Hij heeft de foto gemaakt vanuit het reuzenrad tijdens 
het festival.



Het is al weer (te) lang geleden dat er op ons mooie 

parc verkiezingen waren voor de mooiste voortuin 

van Riverparc. Wij vonden het de moeite waard om 

dat dit jaar opnieuw te organiseren. 

IJsvogel 86, de mooiste voortuin 
van Riverparc

Eerst maakten drie redactieleden een selectie 
van dertig voortuinen, die zij het mooiste 
vonden. De volgende stap was de inschakeling 
van een (deels) deskundige jury waarbij uitein-
delijk IJsvogel 86 als winnaar werd aangewezen. 
In de volgende Riverflash van december zullen 
wij een foto plaatsen van de prijsuitreiking aan 
de bewoners van IJsvogel 86.

Uit het juryrapport:
Nummer 1:  IJsvogel 86
Het huis oogt heel aantrekkelijk met de combi-
natie blauw/ wit. De ornamenten passen bij 
het geheel. De lijnen van de tuin kloppen. 
Mooie planten en goede kleurcombinaties. Goed 
onderhouden. Goede verhouding tussen bestra-
ting/ groen. De tuin straalt gastvrijheid uit. 

Bij het beoordelen is meegewogen of de tuin 
echt onderhouden moet worden. En bij deze tuin 
is dat het geval. De rozen zijn bijvoorbeeld keurig 
geknipt. Maar ook de kleurschakeringen, het 
blauwe met de paarsachtige bloemen ernaast. 
Dan de markiezen en het afdakje boven de deur, 
het tuinsetje en samen met het smeedijzeren 
hek dat de achtertuin afsluit. Dit alles in dezelfde 
kleurstelling. Er is over nagedacht.

Door redactie



De juryleden:
• Edwin van Dalen, van de RiverPartyClub
• Rob Smits, van de Riverhulp
• Marco Stevering, hovenier op Riverparc
• Hanneke Faber, tuinontwerper en tuinbeoordelaar in Didam 

Nummer 2:  Zilvermeeuw 35
Mooie bestrating, strakke siertuin, creatief met 
buxus en ornamenten. Heel netjes onderhouden

Nummer 3:  Watervogel 36
Netjes onderhouden. Lijnen van hagen zijn 
mooi. Punt van aandacht: hoogte van de hagen 
doet geen recht aan de mooie witte horten-
sia’s. De vrouw des huizes heeft de sfeer 
verhoogt met bloembakjes, tafeltjes en ander 
accessoires. In tegenstelling tot de hier en daar 
soms lelijke bouwsels zoals elders op het 
Riverparc aangetroffen, is hier in goede harmo-
nie met de buren een prachtige garage verrezen. Geen hond kan dit lezen.

Bij het beoordelen is meegewogen of de tuin echt onderhouden moet worden.

Zilvermeeuw 35 , tweede prijs 

Watervogel 36 , derde prijs 



Sanne en Maud, 
jonge meiden 
met golf als passie
Door Wim Reusken 

De zusjes Bartels, Sanne (16) en Maud (12) wonen 

vanaf hun geboorte op ons parc. Ze zijn de klein-

kinderen van de vorig jaar overleden Riverparcbe-

heerder Ton Kroon. Op jonge leeftijd begonnen ze 

al met golfen op de Keppelse Golfclub die ongeveer 

vijfhonderd leden heeft. Sanne en Maud hebben een 

handicap* van respectievelijk 9.2 en 10.1. Ze staan 

met deze indrukwekkende cijfers in de Top 15 van de 

Keppelse club.

Hoe hebben jullie het golfen ontdekt?
Sanne: Mijn vader begon via een Ierse vriend, 
toen wilde ik het ook proberen en ik vond het 
geweldig.
Maud: Door mijn vader en zus.

Welke sport vind jij ook leuk?
Sanne: Skiën, fitness en zwemmen.
Maud: Snowboarden, honkbal en voetbal.

Waarom vind je golf het leukst? 
Sanne: Ik kan mezelf verbeteren en ik vind 
golfers de leukste soort mensen.
Maud: Omdat het een bijzondere sport is en 
vooral bij de jeugd niet bekend is.

Wil je steeds winnen of gaat het om het plezier? 
Sanne: Een mix, maar meer plezier dan winnen.
Maud: Winnen, maar plezier heb ik er altijd in.

Heb je een golfheldin als voorbeeld? 
Sanne: Nee wel een golfheld, Rory Mcilroy, ik 
zou er echt alles voor over hebben om hem een 
keer te ontmoeten.
Maud: Lexi Thompson (Amerikaanse 
Tourspeelster) en Marit Harryvan 
(Nederlandse golfster).

Sanne links, Maud rechts

Toen ze een beetje op het bereikte niveau 
bleven hangen introduceerde hun buurman de 
beide meisjes bij de Goyer Golf Club in Eem-
nes. Sanne en Maud worden daar nu getraind 
door toppro Adrian Morley. Toen de Goyer ze 
vroeg om in de competitie voor die club uit te 
komen, pakten ze die kans met beide handen 
aan. Alhoewel ze de Keppelse golfclub nog 
steeds bezoeken om te trainen én voor de 
gezelligheid is de Goyer nu hun homecourse. 

*Een handicap is een 
golfterm, die de speel-
sterkte van een golfer 
aangeeft. De handicap 
toont aan hoeveel slagen 
de speler gemiddeld nodig 
heeft om 18 holes te spelen 
boven de par* van de 
baan. Een speler met 
handicap 20 doet over 18 
holes gemiddeld 92 slagen 
op een par72-baan.

*Par is het aantal slagen 
waarin een gemiddelde 
professionele golfer een 
hole zou moeten kunnen 
spelen. ... 

Sanne links, Maud rechts
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Een probleem? 
Een vraag? 
Bel Riverhulp!

Door Rob Smits

Het is algemeen bekend dat men niet zo snel 
om hulp vraagt, in welke vorm dat dan ook is. 
Riverhulp kan je daar bij helpen.
Stel, je wilt graag worden geholpen bij het 
leren omgaan met internet. Niet dat wij er 
meteen zelf mee aan de slag gaan, maar wij 
kennen bijvoorbeeld wel de Computersoos in 
Zevenaar. Daar zitten mensen die je bij de 
hand nemen om je deze wereld te laten 
ontdekken. 

Zit je met dit soort 
van vragen of proble-
men, bel Riverhulp, 
bel ons. Immers de 
hulpvraag stellen is 
het begin van een 
mogelijke oplossing, 
wat het dan ook is. 
riverhulp@gmail.com

Bij golf ben je jouw eigen scheidsrechter, lukt dat ? 
Sanne: Ja, want ik houd niet van vals spelen.
Maud: Ja, anders kom je niet ver.

Golf jij alleen met meisjes of ook met jongens?
Sanne: Met alle twee. In mijn vriendengroep van de 
Keppelse zit een meisje en twee jongens.
Maud:  Ik golf ook met alle twee. 

Vertel eens over de lachmomenten op de golfbaan? 
Sanne: Met mijn vriendengroep liggen we altijd dubbel, 
dan strijden we tegen elkaar en maken veel grappen.
Maud: De NGF (Koninklijke Nederlandse Golf Federatie) 
trainingen zijn zwaar, maar we hebben altijd veel lol met 
de groep en lachen erg veel.

Golfen jullie ook op andere golfbanen? 
Sanne en Maud: Ja, onze homecourse is De Goyer en we 
spelen heel veel wedstrijden en competitie door het hele 
land.

Is er nog iets wat jullie de lezers van de Riverflash nog willen 
vertellen?
Sanne: Mensen, met name de jeugd, denkt dat golfen een 
kaksport is. Dat is helemaal niet zo. Ze zouden het zelf 
eens moeten proberen. 
Maud: Vorig jaar oktober was ik geselecteerd voor de NGF 
C-selectie (10-13 jaar). Vlak voor deze zomervakantie 
hoorde ik dat ik ben gepromoveerd naar de B-selectie 
(12-15 jaar). 

Het is helemaal geen kaksport



Voor al uw vlaggen en vlaggenmasten

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

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!

SONSBEEKWEG 30 / 6814 BC ARNHEM / 026-3828853 /  INFO@VANSONSBEECKMAKELAARS.NL / WWW.VANSONSBEEKMAKELAARS.NL


