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Inleiding 

Kom dat zien! Kom dat zien! De Veluwe als parel, of te wel kom kijken 

naar de Parels van de Veluwe ! 

God schiep de wereld, en de Nederlanders schiepen Holland.  Dat gold 

nog wel in vroeger dagen dat de Nederlanders vrij waren. De omgeving 

en hun woningen konden zij vrij bouwen naar hun eigen inzichten en 

kunde. Dat geldt niet meer in de dagen na de tweede wereldoorlog. Dan 

bepalen ambtenaren van gemeenten het gezicht van de omgeving. Wij 

zullen eens een rondrit maken door de Veluwe middels deze brochure om 

te kijken wat de ambtenaren gepresteerd hebben. 
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De Veluwe als ‘parel’ 

De Veluwe wordt alom geprezen als zijnde een van de mooiste plekken 

van Nederland. Vandaar dat er ook talloze boeken over de Veluwe zijn 

verschenen. Als vakantiebestemming is de Veluwe dan ook zeer in trek.  

De Veluwe met al z’n bossen, weidegronden, pittorekse plaatsjes, akkers 

en idyllische plekjes  is echter omgetoverd tot een bio-industrieel 

complex dat zich als een olievlek op het water nog steeds uitbreidt. 

Helaas, jammer, en grote zonde!  De 

laatste 30 tot 40 jaren hebben er op de 

Veluwe enorme grote veranderingen 

plaatsgevonden, die ten koste gingen van 

de schoonheid der natuur en 

aantrekkelijkheid van de provincie 

Gelderland. Er zijn en worden nog 

dagelijks grote tot zeer grote landschap-

ontsierende stallen gebouwd op de landelijke agragische plekken 

temidden van veel natuurschoon o.a. voor kalverenmesten, kippenopfok, 

varkens, eenden, koeien, nertsen, etc.  Het zijn de boeren, mesters en 

fokkers die steeds meer en groter willen, enerzijds om hogere inkomsten, 

anderszijds doordat ze voor steeds hogere lasten komen te staan. Het is 

echter de politiek der gemeenten en de ambtenarij die de vergunningen 

daartoe afgeeft, letwel: tegen betaling van leges. Het zijn echter dezelfde 

gemeenten en hun ambtenaren die via vliegtuigjes fotos laten maken van 

de omgeving om te zien of er geen illegale bouw heeft plaatsgevonden. 

Het moet dan wel opvallen dat de Veluwe van 30 – 40 jaar terug er totaal 

anders uitzag dan nu het geval is. Overal zijn grote tot mega-stallen 

verrezen, en o wee de burger die ergens een klein afdakje of schuurtje 

zonder vergunning heeft durven bouwen!  In de gemeente Putten hebben 

de ambtenaren in 2013 wel meer dan 500 van deze illegaal genoemde 

bouwsels opgespoord, en in de gemeente Barneveld zijn er ongeveer 250 

opgespoord. De grootste vissen in dit net worden gesorteerd en 

aangepakt, en de kleintjes zwemmen door de mazen wel verder naar de 

vrijheid.  Gelukkig zijn er nog raadsleden die deze gang van zaken zien 

als een heksenjacht waarvan de rationaliteit zoek is.  
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De Veluwe is ontsierd, ontluisterd, en waar gaat het naar toe met de bio-

industrie?  Steeds groter en groter, meer inkomsten, meer stank, meer 

gier, meer zorgen, minder rust, meer ziekten, etc.  

Niet alleen grote stallen, nee, midden in natuurgebieden zie je ineens 

grote tot zeer grote veevoederfabrieken, zoals Denkavit, Alpuro, Navobi, 

etc. Daar zijn toch in het verleden vergunningen voor afgegeven, of niet? 

Geldt hier dat ‘omwille van de smeer, de kat de kandeleer likt?’ 

 

Planelogen  delen op hun kantoor de kaart van de Veluwe in. Er worden 

allerlei codes, regels, wetjes opgesteld, en vervolgens een aantal controle-

ambtenaren aangesteld. Op die wijze lijkt het een soort schrikbewind te 

worden, aangezien de controle-ambtenaren zich dienen waar te maken. 

Ze zien dan ook overal beren in het bos en gluren overal in het rond of er 

niets is wat ze op kunnen schrijven als begane overtreding.    

 

Professor de Vries was in Putten 20-04-2015 en sprak over het 

beheersingsdenken dat overal doorgedrongen is. Hij zei dat een christen 

de wereld dient te beheren, niet beheersen.  Maar ja,  truthers always 
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sound insane, when telling what the insane are doing, volgens Daniel J. 

Towsey.  

 

De Veluwe en Toerisme 

De Veluwe trekt veel toerisme naar zich toe, zowel buitenlandse als 

binnenlandse. Aspirant-toeristen zoeken naar rust, natuurlijke 

schoonheid, oude cultuur, etc. Dat vinden zij nog wel op de Veluwe.  

Maar er is veel meer te vinden!  

Wie op Internet zoekt naar de 

Veluwe vindt daar de meest 

aantrekkelijke ‘parels’. Wie echter 

eenmaal de Veluwe bezoekt, krijgt 

niet alleen die mooie ‘parels’ te zien, 

de mooiste natuur en landschappen. 

De Veluwe is na de tweede 

wereldoorlog voor een groot deel 

omgetoverd in één groot industrieel gebied, waar niet alleen temidden 

van de mooie natuur machines en allerhande producten worden 

vervaardigd en verhandeld. Nee, het zijn vooral de ooit mooie 

buitengebieden die ernstig zijn toegetakeld en ontsierd ten behoeve van 

de vleesindustrie of vleesconsumptie.  Het moet dan ook voor veel 

toeristen een teleurstellende ervaring zijn, om op de Veluwe met eigen 

ogen te zien hoe de Veluwnaren de dieren verzakelijken en tot ‘machines’ 

verlagen, met name in de bio-industrie voor kalveren, varkens, kippen, 

eenden, nertsen, etc.  Wat bezielt de Veluwnaren en Hollanders?  Niet 

alleen de Veluwnaren en Hollanders, aangezien wereldwijd het dier het 

slachtoffer is van ’s mensen eet- en winstzucht.  Eens en temeer toont 

momenteel de mens tegenover het dier zijn gewelddadig en verwoestend 

gedrag. De natuur als natuur blijkt nog slechts voor enkele procenten mee 

te tellen in de levensvisie van de meeste mensen. De natuur blijkt voor 

velen alleen nog van waarde voor hetgeen zij levert aan grondstoffen en 

producten, dus als exploitatiemateriaal.  De mens toont zich heerser over 

de natuur, waarbij de natuur rechteloos lijkt en zich ertegen niet kan 

verzetten. Maar dan vergissen wij ons deerlijk.  
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De bio-industrie behoort –volgens het boek “Geef om de Natuur”, 

uitgave Het Spectrum-  tot één van de grootste schandalen van deze 

eeuw.  Nederland, en met name de godsdienstige Veluwe is hierin 

koploper. 

Het is opvallend dat juist de bio-industrie als 

daar zijn de kalvermesterij, varkensfok- en 

mesterij, kippen en eenden wordt 

geëxploiteerd door de vrij streng orthodoxe 

christenen.  

Bij sommige natuurvolkeren is veeteelt zelfs 

streng verboden, zie op Internet en zoek bij 

Badui in wikipedia.  

De mens kan ten opzichte van de natuur 

verschillende houdingen aannemen: 

 

1. De bezittershouding, antropocentrisch waarbij alles draait om de 

mens zelf. De mens doet als of de aarde van hem is. Hierdoor 

heeft de mens geen echte verbinding meer met de natuur. In deze 

mens leeft een verorberingsdrang, heersend, moorddadig, 

uitbuitend, en hooghartig. In hem leeft het recht van de rede, het 

recht van de sterkste en slimste.  

2. De vergoding van de natuur, zij die de natuur over zich laten 

heersen.  Deze houding is weliswaar te verkiezen boven de 

bezittershouding, daar de natuur er in deze beter aan toe is. Wij 

zijn echter geen slaven van de natuur. 

3. De samenwerking met de natuur als bondgenoot, dat is trouw-

zijn met elkaar, dus natuurgetrouw.  Dan beseft een mens dat 

hijzelf ook een deel van de natuur is, en dat hij geen eigenaar of 

slaaf is van de natuur, maar beheerder.  Dan is er verwondering 

en respect voor de natuur en laat hij de natuur toe in beider 

voordeel te werken.  In het leven der oude natuurvolkeren vinden 

wij deze houding nog terug, zoals in brochure 839 aangegeven. 

Dan ziet de mens in dat hij een deel is van de aarde, en dat de 
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aarde-natuur een deel is van de mens.  De natuurvolkeren zien de 

rivieren nog als hun broeders die hun dorst lessen, hun bootjes 

dragen en hun akkers voeden. De dieren zijn hun 

medeschepselen, hun vrienden. 

 

Hoe is het zover gekomen met ons Westerse mensen dat wij ontaard zijn, 

vervreemd van de natuur, die wij nog wel in leven willen houden als 

brokstukjes in parken?  Er is een culturele revolutie nodig om de mensen 

te laten ontwaken. Enige jaren geleden was er nog hoop dat de natuur op 

de Veluwe hersteld zou worden en in stand zou worden gehouden. Er 

ging sprake uit van kamerleden om de Veluwe tot een groot park te 

maken en om er alle grote veestallen af te breken. Helaas, dat kon 

blijkbaar niet de goedkeuring wegdragen van de gemeentelijke 

ambtenaren, aangezien sindsdien juist vele en zeer grote veestallen als 

paddenstoelen uit de grond zijn verrezen. Dat lijkt op een economische 

vooruitgang. In werkelijkheid zijn we er een heel eind op achteruit 

gegaan. Goed beschouwt is onze economische positie alarmerend slecht, 

gezien de vervuiling van ons eigen ‘nest”, de plaats en het milieu waar 

wij leven en wonen.  

Wij zien het voor onze ogen plaatsgrijpen hoe de plaatselijke autoriteiten 

handelen ten opzichte van de natuur. Er worden vergunningen verstrekt 

door gemeenten voor megastallen, ten 

behoeve voor de vleesindustrie. Wijzelf 

zijn in ons bos in Putten bezig om zo 

Natuur Getrouw mogelijk te handelen, 

waarin wij door de gemeente Putten tot in 

het uiterste worden tegengewerkt. Er 

worden in de nabijheid van ons bos –dat 

als natuurgebied is bestempeld door planologen-  grote kalverstallen en 

mega-nertsenstallen gebouwd. De firma Wincoop bouwt aan de 

Hevelschutterweg 6 een nertsenbedrijf, waarop een megastal van 120 x 

25 meter en nog een stal van 100 x 25 meter. Daarvoor is door de 

gemeente Putten een bouwvergunning verleend. Bezwaren van de 

omwonenden zijn door de rechtbank in het gelijk gesteld, maar evenwel 
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staat de eerste 

mega-stal er, die 

razendsnel overeind 

is gezet op eigen 

risico of er een 

hinderwetvergunning zal komen.  

In ons bos bouwden wij een kleine ronde loofhut van strobalen en een 

kleine schuur van planken die van bomen uit ons bos waren gezaagd, en 

deze werden door de gemeente Putten afgebroken en vernietigd.  De 

gemeente Putten leeft ver verwijderd van de natuur. Tijdens een zitting 

van de bezwarencommissie in het gemeentehuis te Putten  bleek dat de 

commissieleden nog nooit van een insectenhotel hadden gehoord. Wij 

toonden hen de foto’s ervan uit ons bos waar wij enkele insectenhotels 

bouwden, wat zij wel mooi vonden.  Deze ‘deskundigen’ dienen alsdan 

een oordeel te vellen over het bouwen in de natuur! 

 

 Uit het boek: Geef om de Natuur,  uitgave Het Spectrum (samengesteld 

door een aantal schrijvers) staat op bladzij 71 het volgende: 

“De Westerse mens heeft met zijn lichaam doorgaans dezelfde relatie als 

met de hem omringende natuur: hij objectiveert het, neemt er afstand van, 

beschouwt het als een ding. Het aloude dualisme ziel/lichaam, 

geest/materie is nog lang niet overwonnen. Wij leven verknipter, 

fragmentarischer dan ooit. Hoe verzakelijkend, machinaal bijna, wij ons 

lichaam beleven, komt bijvoorbeeld sterk tot uitdrukking in de wijze 

waarop wij ons plegen te voeden, namelijk volkomen  ónaards, louter 

‘technisch’. We dienen ons lijf de nodige brandstof toe, we doen nieuwe 

energie op, we tanken bij –maar een écjhte bevrediging van de zo aardse 

behoeften wan ons zo intens aardse lichaam is iets totaal anders.   
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En met onze 

psychologische 

verworteing liggen 

we al evenzeer 

overhoop. Wie 

weet nu werkelijk 

zinvol en menselijk 

te leven met zijn 

instincten, angsten, 

driften?  Vaak 

generen we ons 

ervoor: ik ben niét band, ik ben niet agressief, ik bedrijf géén competitie. 

We worden liever niet bepaald bij onze biologische ondergrond, een 

stadium dat we krampachtig achter ons proberen te laten.  En hoe 

griezelig is het resultaat: niet-beheerste insticnten, ongecontroleerde 

angsten, teugeloze driften. Want wat er in zit, komt er onherroepelijk uit.  

Tenslotte de sociale effecten van ons natuur-vijandige gedrag. Deze 

hangen nauw samen met de fysieke en spychologische en kunnen 

hetbeste worden aangeduid met het woord ‘desoriëntatie’.  Wij zijn ons 

gevoel voor richting kwijt. We l;even maar wat in het wilde weg. Zo 

weten wij nasuwelijks meer hoe we bij onze medemensen moeten komen. 

Vervreemd als we zijn van onze éigen lichamelijkheid, zijn we ook 

vervreemd van zijn lichamelijkheid.  Juist op zeer kritieke punten laten 

we hem in de steek. Eigenlijk leven we langs hem heen. Als lichamelijk 

aards mens bestaat hij niet voor ons. Met zijn diepste emoties, zijn 

angsten en extasen kunnen we hem echt niet helpen. In feiten hebben we 

heel weinig gemeen met hem. Normaal zou zijn, dat we elkaar in het huis 

der natuur herkenden, begroetten en beminden als kinderen van de 

natuur, leden van hetzelfde gezin. Maar we hebben de deur achter ons 

dichtgegooid en nu is elk zins- en gezinsverband volledig zoek.  Maar we 

laten elkaar niet allee in de kou staan, we vormen ook een bedreiging 

voor elkaar. Binnen hetkunstmatige milieu, de monocultuur die we 

hebben opgebouwd, hopen zich allerlei ongezonde spanningen op. We 

bestenden eindeloos veel tijd en energie, niet om elkaar het leven 
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mógelijk, maar juist ónmogelijk te maken. Hoe kan dat ook anders? We 

zijn de weg kwijt, en niet slechts naar onszelf en naar elkaar, maar ook 

naar de toekomst. Het ontbreekt ons duidelijk aan een 

gemeenschappelijke doelstelling. Etc.”   (tot zover dit citaat) 

  

De natuur raakt uitgeput en zit vol littekens vanwege het menselijk 

handelen.  De natuur heeft een kunstmatig en menselijk voorkomen 

gekregen, aangezien wij in de natuur overal onze sporen hebben 

achtergelaten.  Zo voor het oog lijkt het dat wij nog over heel wat natuur 

beschikken.  Het grootste deel van de natuur is echter reeds 

vermenselijkt, technologisch bewerkt. En wij denken dat het zo hoort en 

dat we het heel goed hebben gedaan.  Nu, ja nu willen wij heel zuinig zijn 

op het kleine beetje natuur dat er nog overig is, want dat mag toch niet 

verdwijnen. Echter, er komen steeds meer wegen, woonwijken, 

industrieterreinen, en het kleine beetje natuur wat er nog is, staat er in 

veel opzichten armoedig bij en lijdt onder de invloeden vanuit de 

omgeving. Een park zo hier en daar moet dan de voormalige natuur 

vertegenwoordigen. 

 

Nog een kort citaat uit hetzelfde boek van bladzij 73: 

“Onze huidige op technologische leest geschoeide landbouw (maar meer 

nog de veeteelt en mesterij. PM) is een geweldige belasting voor het 

milieu. Veel van wat de landbouw produceert, kan kwalitatief, dat wil 

zeggen lichamelijk gezien, niet door de beugel. Van bepaalde 

landbouwmethoden die ons wél onthalen op eerlijk, aards voedsel, weten 

we dat ze het natuurlijkee evenwicht veel minder verstoren. Wanneer wij 

dus ons consumptiepatroon veranderen, is de weinige natuur die onsnog 

rest, daar onmiddellijk mee gebaat.”  (tot zover dit citaat) 

 

 

 

 

 

Uit het boek van Rien Snijders: De Veluwezoom het volgende: 
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p.146  De snelle groei van de Veluwse bevolking vraagt uiteraard om 

werkgelegenheid. Maar die staat haaks op het Provinciale Streekplan 

Veluwe, dat van een ‘stringente bescherming van natuur en landschap’ 

uitgaat. Enerzijds wil de overheid de natuur beschermen, terwijl men 

anderzijds de economische ontwikkelingen op de Veluwe wil stimuleren. 

Daarbij wordt vooral aan het toerisme gedacht (en zoals blijkt aan de bio-

industrie PM). 

Naar Nederlandse begrippen is de Veluwezoom nog steeds een 

paradijselijk land (een paradijselijk land vol megastallen? PM). 

 

p.11 De dichter-dominee De Genestet sprak in een van zijn werken over 

Nederland als “het land van mest en mis, van vuilen, kouden regen”,  

maar aan de Veluwezoom vond hij de rust en de landschappen die zijn 

zwakke gezondheid ten goede kwamen.  (De Genestet zou nu ook de 

Veluwezoom beschrijven als een land van mest, mist, vuil en zure regen 
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PM). 

 
De Veluwezoom werd ooit het ‘Eden van Nederland’ genoemd. Hendrik 

Tollens vond de Veluwezoom zo ongeveer het mooiste oord dat een mens 

zich kon wensen. Zijn gedicht: 

Wien ’s Hemels Gunst het voorregt gaf 

Van hier te mijmeren, hier te leven, 

In deze bosschen, deze dreven, 

Hij sta van rang- en roemzucht af: 

Want meer dan Koningskroon en staf 

Heeft hem des Hemels Gunst gegeven. 

 

p.116:  De Veluwezoom kent tientallen landgoederen. Zonder die 

landgoederen zou de Veluwe waarschijnlijk nog meer versnipperd zijn 

dan nu al het geval is. Een van de ernstigste aantastingen van het 

Veluwse natuurgebied is de aanleg van wegen geweest. Wegen die 
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anderen wegen en spoorlijnen kruisen waardoor grote gebieden als het 

ware werden verknipt. 

p. 127  Zandafgravingen maakten grote 

wonden in het landschap.  

(Doe daarbij de zandgaten die nodig waren 

om de wegen aan te leggen, die tot poelen 

en plassen zijn gemaakt, die er 

oorspronkelijk niet waren. En doe erbij de 

grote onnatuurlijke vuilnisbergen die 

verrezen zijn in Wekerom en Barneveld 

(de Harselaar), PM) 

Verder zijn er op de Veluwe verschillende 

grote militaire kazernes gebouwd met 

oefenterreinen en schietterreinen, waar de 

mooie natuur het slachtoffer van is. Ook de hoge electriciteitsmasten die 

er nog staan met lange kabels zijn een landschapsvervuiling, en de 

spoorwegstations, met name in Barneveld Noord is een ontsiering, en de 

kunst die er in deze gemeente is geplaatst.  

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

Op p.145 geeft Rien Snijders zijn mening weer aan de hand van een 

bijbelgedeelte uit de profeet Jesaja 5: 
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8 Wee dengenen, die huis aan huis trekken, akker aan akker brengen, 

totdat er geen plaats meer zij, en dat gijlieden alleen inwoners gemaakt 

wordt in het midden des lands! 

 

Deze waarschuwing lijkt van toepassing op hetgeen na de Tweede 

Wereldoorlog aan de Veluwezoom is gebeurd. Op veel plaatsen hebben 

achtereenvolgende gemeentebesturen ‘huis aan huis’ getrokken. De 

alsmaar verder gaande uitbreidingen van gemeenten heeft hier en daar als 

tot een lange bandstad geleid. Het gevaar dat alle dorpen tussen 

Wageningen en Dieren nog eens aan elkaar zullen groeien is heel 

dreigend aanwezig.  Wie de huidige kaart van de Veluwezoom vergelijkt 

met die van 1945 moet concluderen dat de groei van veel dorpen 

spectaculair is geweest en dat we inderdaad op veel plaatsen aan de 

groene zoom ’huis aan huis’ hebben getrokken.  

 

Naarmate de welvaart toenam werd er aan de Veluwezoom meer 

gebouwd en werden er meer ruimte-verslindende voorzieningen 

getroffen. Alle gemeentebesturen beijverden zich voor nóg meer 

woningen, nóg meer clubhuizen en nóg meer sportaccomodaties. De vele 

woningzoekenden (waaronder veel allochtonen en zogenaamde politieke 

vluchtelingen, PM)  moesten een dak boven hun hoofd hebben, nietwaar. 

En zich kunnen recreëren. Aldus groeiden de dorpen aan de Veluwezoom 

naar elkaar toe en werd de ruimte, de kostbare groene ruimte, steeds 

minder. En grote luxe gemeentehuizen niet te vergeten. 

Campings,  slachterijen v Ee.  
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Is de Veluwe de ‘Hof van Eden’?  

De hedendaagse Veluwe lijkt allerminst op de Hof van Eden, en zeker 

niet op het komende Paradijs. Stel dat Adam de Hof van Eden eruit zou 

hebben laten zien door zijn handelswijze als de hedendaagse Veluwe 

zoals wij in deze brochure u hebben laten zien, dan zouden de goden 

(Elohim als meervoud) ontzettendgeschrokken zijn wanneer zij daar een 

bezoek zouden brengen. De goden brengen zo af en toe een bezoek aan 

de aarde, zoals blijkt uit Genesis   @@@@   om te kijken hoe de zaken 

der mensen erbij staan.   
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kunstwerken op rotondes in Stroe 

Kootwijkerbroek
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20/04/2013Putten weet het beter 

Categorie: Putten  

PUTTEN WEET HET BETER 

  

Wat is Putten toch een bijzondere gemeente. 

Elke gemeente heeft met handhaving te maken, maar Putten wel op een 

heel bijzondere wijze. Tijdens de vergadering van de commissie 

Middelen is me dat nog weer eens extra duidelijk geworden. Het ging die 

avond o.a. over het Handhavingsbeleid en over Gemeentelijke 

Samenwerking. 

Over het handhavingsbeleid in Putten hebt u natuurlijk al veel gelezen in 

de pers en al veel gehoord van familie, vrienden en kennissen. Als CDA-

fractie zijn we al enkele jaren bezig om het belang van de burger voorop 

te stellen en het handhavingsbeleid menselijker te maken. Geef de burger 

wat meer ruimte, wat meer woongenot en pas de regelgeving aan zodat 

je niet hoeft te millimeteren.  

De gemeente Putten presteert het om meer dan 500 burgers te betrappen 

op overtredingen. Huizen en huisjes, schuren en schuurtjes, 

geitenstalletjes, kippenhokjes, eendendakjes, serres, carports, 

inritpilaren, hooibergen, afdakjes, zelfs een rozenboog zijn door de 

ambtenaren, in opdracht van het college, opgespoord. Volgens wethouder 

Kleijer, die handhaving in zijn portefeuille heeft, is dit de uitvoering van 

het beleid wat wij als gemeenteraad zelf vastgesteld hebben! Jazeker, en 

daarom is er nu zoveel commotie over in Putten, en daarom zijn we nu 
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als raadsleden continu  bezig om het college te bewegen om echt met Hart 

en Verstand te handhaven. Deze “heksenjacht” is nooit de bedoeling 

geweest van de raad. 

Natuurlijk zullen er enkele burgers zijn die de regels aan de laars lappen 

en bewust regels overtreden, maar dat zijn er toch niet meer dan 500 in 

Putten? Vroeger waren er veel minder regels en vergunningen voor de 

bouw, maar daarom kan je nu toch niet zeggen, dat alles waar in het 

gemeentehuis of bij de mensen thuis geen vergunning meer van te vinden 

is, dan ook maar meteen illegaal is en met een dwangsom gedreigd moet 

worden? Toch gebeurt dit in Putten. 

Nu ligt er een raadsvoorstel van het college waarin versoepeling 

voorgesteld wordt. Onder het mom van capaciteitsgebrek wordt nu 

voorgesteld sommige zaken een andere prioriteitsstelling te geven.  

De raad kan uit 3 opties kiezen ; twee opties met 1 datum en 1 optie met 

2 data. De CDA-fractie zegt: kies dan voor de optie die voor de burger 

het best is, dus alles voor 1 april 2007 geef je een lage prioriteit, m.a.w. 

dat ga je niet meer handhaven tenzij je door de wet gedwongen wordt. 

Vanaf 1 april 2007 is de gewijzigde Woningwet in werking getreden dus 

een duidelijke datum voor iedereen. Nu blijkt dat de coalitie-partijen CU, 

Wij Putten en SGP ook 1 datum willen kiezen, maar dan voor 1 januari 

1990. Waarom die datum, wel vanaf 1989 heeft Putten luchtfoto’s 

waarop dan te zien zou zijn wat er toen wel en niet gebouwd was. Dit zal 

voor grote bouwwerken wel kloppen, maar juist die kleinere 

bouwwerkjes zijn op die foto’s meestal niet duidelijk te zien, zeker niet 

als dit helemaal of gedeeltelijk schuil gaat onder bomen. 

Maar de coalitie lijkt het onder leiding van Wij Putten (de 2Brothers) al 

afgesproken te hebben en dus zal het wel 1 januari 1990 worden. Dus 

toch nog weer veel gedoe met oude zaken, veel werk voor wethouder 

Handhaving Kleijer en ambtenaren en onrust en slapeloze nachten voor 

Puttense burgers, die moeten bewijzen dat zaken legaal zijn of zo 

onbetekenend en niemand tot last, dat ze alsnog gelegaliseerd kunnen 

worden. 

Putten weet het weer beter dan al die andere gemeenten in Nederland! 
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Gemeentelijke samenwerking 

Wat de gemeentelijke samenwerking betreft, die ook op de agenda stond, 

weet Putten het helemaal niet meer. Terwijl vanuit Den Haag en de 

Provincie deadlines gesteld zijn, is Putten nog steeds aan het bekijken of 

samenwerking wel nodig is en met wie we eventueel zouden 

moeten/kunnen/willen samenwerken. Ook dit alles gebeurt weer onder 

leiding van de partij Wij Putten, die eigenlijk tegen samenwerken is, CU 

en SGP volgen lijdzaam, terwijl het college en de ambtelijke organisatie 

voor regionale samenwerking zijn en nu ook niet meer weten welke kant 

ze op moeten. Politiek in Putten is altijd “boeiend” zei een oud-wethouder 

altijd. 

Ook voor samenwerking geldt: Putten weet het beter. De tijd zal het leren. 

  

Arres Huijgen, Raadslid 

0341- 353477 

ahuijgen@upcmail.nl   
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Nederland telt op dit moment maar liefst 4 miljoen koeien, 12 miljoen 

varkens en 100 miljoen kippen. Zie je ze wel eens? Waarschijnlijk niet. 

De meeste dieren komen nooit buiten. Samen zorgen ze wel voor een 

enorme berg mest én vormen ze een bedreiging voor onze gezondheid.  

Als staatssecretaris Sharon Dijksma 

begin 2014 besluit om het 

melkquotum en de dierrechten af te 

schaffen kan het aantal dieren 

onbeperkt groeien. Boeren zijn al 

volop bezig met het bouwen van extra 

stallen.  

 

Als we nú niets doen komen er straks 

nog veel meer dieren bij. Dat betekent 

nóg meer dieren op elkaar gepakt in 

megastallen en nóg meer mest.  

 

 

 

Je kunt helaas geen persoonlijke boodschap meer 

versturen naar Sharon Dijksma. Alle 16.500 boodschappen 

zijn op 26 maart 2014 aan Dijksma overhandigd, 

voorafgaand aan het debat in de Tweede Kamer over de 

toekomst van de veehouderij. 

 

Je kunt alle oproepen nog wel hier bekijken 
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Dit is een gezamenlijke campagne van Milieudefensie en een aantal 

Natuur- en Milieufederaties  
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Natuurkunde Stephen Hawking waarschuwde in zijn nieuwste 

lezing: ”We moeten de ruimte in blijven gaan voor de toekomst van 

de mensheid. Ik geloof niet dat we nog duizend jaar zullen overleven 

als we niet ontsnappen aan deze fragiele planeet.” 

Hawking pleit voor een diepgaandere ruimteverkenning, zoals 

bijvoorbeeld met het MarsOne Project. ”Ik wil mijn enthousiasme 

over deze queeste delen. Dus denk eraan naar de sterren daarboven 

te kijken en niet naar je voeten.” 

De 73-jarige topwetenschapper verscheen als 3D-hologram in het 

Australische Sydney Opera House. Hij besprak nog meer 

belangrijke zaken, zoals het vertrek van Zayn Malik uit 

jongensgroep One Direction. 

Hij troostte tienermeisjes met de gedachte dat er ”op een dag bewijs 

kan zijn voor meervoudige universums. Het is niet onmogelijk, dat 

ergens buiten ons eigen universum een ander verschillend universum 

bestaat en dat daarin Zayn nog steeds lid is van One Direction.” 
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'Steun voor natuurbegraafplaats' 
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PUTTEN - Bij het rondetafelgesprek dat Wij Putten vorige week in 

Stroud hield over een natuurbegraafplaats, bleek niemand zich tegen 

dit verschijnsel te keren. Wij Putten had het gesprek georganiseerd 

omdat de belangstelling voor een laatste rustplaats op een 

natuurbegraafplaats landelijk toeneemt. Bij een dergelijke 

begraafplaats gaat het om een terrein met de bestemming natuur, 

waar de gemeente het begraven tijdelijk toestaat, waarna het terrein 

weer als natuur wordt bestemd. Omdat Putten een mooi en groot 

buitengebied heeft, ligt het voor de hand om te veronderstellen dat 

er hier ook ruimte voor een dergelijke voorziening kan zijn. Maar is 

er ook behoefte aan? Vooral daar wilde Wij Putten een antwoord op 

hebben. 

Van de enkele tientallen aanwezigen had niemand bezwaar tegen een 

natuurbegraafplaats, al was niet iedereen ervan overtuigd dat er 

behoefte aan is. "Het lijkt me een mooie gedachte", aldus dominee-

in-ruste Tigchelaar, die voor het rondetafelgesprek was uitgenodigd. 

"En vanuit het oogpunt van het christelijk geloof kan ik niet 

bedenken wat erop tegen zou zijn." Wel gaf hij aan dat een 

begraafplaats wat hem betreft altijd open moet staan voor iedereen, 

zoals dat ook in Putten het geval is. "Niet een begraafplaats voor een 

enkele doelgroep", aldus Tigchelaar. 

Ook uitgenodigd was Jac Meter, die vanuit zijn functie bij het 

Nationaal Groenfonds veel te maken heeft met dergelijke 

initiatieven. "Grondeigenaren zijn vaak op zoek naar economische 

dragers om hun bezit te kunnen onderhouden. Een 

natuurbegraafplaats kan dat heel goed zijn." Voor de nabestaanden 
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hoeft het dan ook niet per se heel duur te zijn. "Het gaat immers 

veelal om grond waar volgens het bestemmingsplan heel weinig mag 

en die dus niet veel kost." Voordeel van een echte 

natuurbegraafplaats is ook, zo bleek uit de discussie die volgde, de 

zekerheid dat de graven nooit zullen worden geruimd. "Al gebeurt 

dat in Putten ook nooit zomaar", benadrukte uitvaartleider Olga van 

Maarleveld. 

Maar is er in Putten ook behoefte aan? Uitvaartleiders Henk 

Termaat en Wouter van Essen gaven aan dat er niet vaak om wordt 

gevraagd, maar dat hoeft niet alles te zeggen. "Wie nooit bier heeft 

gedronken, weet niet hoe het smaakt." En de afstand kan een rol 

spelen: de natuurbegraafplaats in Assel en Heidepol bij Arnhem zijn 

de dichtstbijzijnde locaties. Tigchelaar: "In Malawi word je 

begraven waar je hebt geleefd. Je hoort naar huis te gaan." Van 

Essen wees nog op een ander aspect: volgens hem is de Puttense 

begraafplaats Schootmanshof over een jaar of tien vol, zeker als het 

omstreden schudden van graven taboe blijft. Alleen om die reden al 

zou Putten op termijn moeten omzien naar een nieuwe locatie. 

Raadslid Geke Hop van Wij Putten, die het initiatief nam voor het 

rondetafelgesprek, is blij met de uitkomsten ervan. "Het lijkt er in 

ieder geval op dat er wel steun is voor de komst van een 

natuurbegraafplaats en wellicht is er een grondeigenaar in de 

omgeving van Putten die iets ziet in een dergelijk initiatief." Aan het 

slot van de avond gingen er al stemmen op om een vereniging of een 

stichting op te richten om de komst van een natuurbegraafplaats te 

stimuleren. Ook beraadt Wij Putten zich op stappen om een en ander 

verwezenlijkt te krijgen en met name over de rol die de gemeente 

daarbij kan spelen. 

 

 


