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Natuurtuin aan de Admiraal Helfrichlaan  

Op verzoek van de gemeente is eind 2019 door de 
werkgroep Natuurtuin een functioneel conceptplan 
“Natuurtuin Het Nieuwland” opgesteld, te realiseren op 
het voormalige hockeyterrein. Dit plan is opgesteld op 
basis van inbreng door betrokken wijkbewoners en 
studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein. Sinds 
begin 2020 heeft de gemeente aan de werkgroep te 
kennen gegeven de wens te hebben een deel van het 
terrein te willen bebouwen. Gezien de geldende regels 
voor een waterbeschermingsgebied en de nabijheid van 
een Natura 2000 gebied kan maximaal 1/3 deel van het 
terrein bebouwd worden en 2/3 deel ter beschikking 
komen voor de te ontwikkelen Natuurtuin. Voordat 
verder gegaan kan worden met de Natuurtuin wil de 
gemeente eerst kunnen vaststellen waar bebouwing op 
het terrein mogelijk is. Helaas staat de werkgroep 
natuurtuin hierdoor op “on hold”. De gemeente zal voor 
de bouw van woningen een aantal projectstappen 
moeten doorlopen. In januari jl. is de door de gemeente 
opgestelde Startnotie door de gemeenteraad met 17 
stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen. Op 
basis van de Startnotitie zal de gemeente een 
Kadernotitie opstellen, met daarin de mogelijke 
bouwlocaties op het terrein. Inmiddels is daar vertraging 
in opgetreden door de stikstofregels en wordt de nieuwe 
kadernotie eind van het jaar verwacht. Deze zal tegen 
die tijd ter inzage worden gelegd en er zal een speciale 
avond voor de buurtbewoners worden georganiseerd. 
Wim Burgmeijer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voortgangsbericht WDDW 

Voortgangsbericht WDDW 

In de Goede Buur van mei jl. hebben wij verslag gedaan 
van de ontwikkeling van het Wijkuitvoeringsplan Dieren 
West, de rol van de WDDW en bewoners van Dieren-
West daarin. Zie: https://www.dieren-west.nl/de-goede-
buur/goede-buur-mei-2022-jaargang-8-nr-1/ 
Wij maakten melding van dat wij als wijkorganisaties een 
te beperkte plaats hebben in het pilotproject van de 
gemeente en dat ongewenst te vinden. Wij hebben 
aangegeven daarover met de gemeente in overleg te 
zijn. Tijdens de komende wijkavond willen wij u graag 
informeren over hoe het de werkgroep is vergaan met 
betrekking tot het project Wijk Uitvoering Plan Dieren 
West (WUP D-W) van de gemeente. Momenteel voeren 
we gesprekken met wethouder Hofman om de 
inwonerbetrokkenheid in Dieren West flink te vergroten 
en het project zowel inhoudelijk als procesmatig te 
verbreden zodat meer inwoners mee kunnen doen. 
Ondertussen hebben zich wijkbewoners gemeld, die mee 
willen denken. De stand van zaken zullen we tijdens de 
wijkavond inbrengen. 
Ondertussen denken we eveneens na over hoe wij als 
wijk voor de korte termijn inwoners kunnen 
ondersteunen voor wie de energierekening een groot 
probleem is geworden. Als daar ideeën over bestaan, 
dan horen wij dat graag via onze website www.dieren-
west.nl 
Gerhard Heerink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Coöperatieve Vereniging Dieren-West houdt een wijkavond waarbij onderwerpen worden toegelicht die in deze 
Goede Buur globaal zijn aangestipt. 
Deze avond wordt gehouden op 

Donderdag  20  oktober  2022 ; aanvang: 19.30 uur 

In de Ontmoetingskerk (hoek Helfrichlaan/Domeinlaan) 

De inhoud van deze editie van de Goede Buur laat zien, dat het een gevarieerde avond wordt. De onderwerpen worden 
toegelicht door diverse sprekers. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen. Verder is er gelegenheid voor het 
inbrengen van ideeën om de leefbaarheid van onze wijk verder te verbeteren. 
Het bestuur hoopt op een goede opkomst. Daarom: kom samen met jouw buren naar de Ontmoetingskerk, want het 
scheppen van een fijne woonomgeving doen we samen. De koffie en thee staan klaar! 
 

 

 

Wat is een buurtkastje 
Een groeiend aantal mensen heeft het tegenwoordig moeilijk 
om aan voldoende voedsel te komen. Lang niet iedereen die 
het nodig heeft kan naar de voedselbank. Het Buurtkastje 
(Little Free Pantry), kan die mensen helpen. In het 
buurtkastje kunnen buurtbewoners producten die ze niet 
gebruiken achter laten voor anderen. Eventueel kunnen ze 
producten ruilen tegen andere producten.  
Zo helpen buurtbewoners elkaar en mensen in nood. In 
Dieren staan op dit moment 4 buurtkastjes en er komen er 
nog een aantal bij. Uiteindelijk zou er in elke wijk tenminste 
een buurtkastje moeten staan. Daarvoor is initiatief nodig uit 
uw wijk.  
Goos Hageman 

 

Buurtkastje bij ingang 

Ontmoetingskerk aan 

de Domeinlaan 
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Beleef de natuur in Dieren-West  

In Dieren West wonen we tegen de natuur aan, maar de 
wijk zelf herbergt ook nog veel schatten. Om onder meer 
dit soort schatten zichtbaar te maken en te behouden is 
ooit IVN Natuureducatie opgericht. Een landelijke 
organisatie met lokale afdelingen. In de gemeenten 
Rheden en Rozendaal laat de IVN afdeling ‘Oost-
Veluwezoom’ jong en oud beleven hoe leuk, gezond en 
belangrijk natuur is. Dat doet IVN met natuuractiviteiten, 
cursussen, projecten en campagnes. Zelf ervaren, leren 
en doen staan altijd centraal. Bekend is de IVN-tuin bij 
het Bezoekerscentrum Veluwezoom, waar vrijwilligers er 
voor zorgen dat inheemse planten en dieren in volle 
glorie getoond worden.  IVN Oost Veluwezoom kent 
ruim 220 leden en donateurs. Een deel hiervan is actief 
binnen een van de circa 8 werkgroepen. Een ervan is de 
werkgroep ‘Duurzame Veluwezoom’. 
De droom van de werkgroep is een duurzame 
Veluwezoom te creëren, met een betere balans tussen 
de menselijke activiteiten en de natuur. Hiervoor wil 
deze groep dat inwoners en bezoekers van de 
gemeenten Rheden en Rozendaal zich bewust zijn van de 
noodzaak om de fraaie natuur (flora, fauna en 
landschap) in de Veluwezoom en IJssel te herstellen, te 
behouden en schoon te houden. Werkgroep Duurzame 
Veluwezoom doet dat in samenwerking met  onder 
andere de Gemeenten, Waterschap Rijn & IJssel, de 
Bibliotheek, Natuurmonumenten, het onderwijs en 
diverse lokale organisaties en ondernemers en uiteraard 
wijkgroepen. Behalve een eigen logo onderscheidt de 
werkgroep zich dan ook met de slogan “Samen 
verNATUURzamen”. Het afgelopen jaar zijn er onder 
andere een klimaatcursus en met medewerking van het 
Bijenlint een biodiversiteitscursus georganiseerd. Is er 
tijdens excursies gezocht naar de invloed van 
klimaatverandering en stikstof op de natuur van de 
Veluwezoom en onder andere  lezingen gegeven  over 
de terugkomst van wolf op de Veluwezoom. Andere 
activiteiten waren het onderhoud van nestkastjes en 
advies bij het duurzaam vullen van plantenbakken in een 
buurtgemeenschap. De werkgroep wil graag met de 
inwoners van Dieren-West verkennen waar de wensen 
en mogelijkheden liggen om Dieren-West nog beter te 
kunnen verNATUURzamen. Drie leden van de werkgroep 
wonen in onze mooie wijk. Alle reden voor de werkgroep 
om aanwezig te zijn op de bijeenkomst van 20 oktober 
a.s. 
Sjaak de Ligt en Ben Brussen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe kansen voor de tuin  

Ondanks de hittegolven heeft de tuin het toch vrij goed 
gedaan. Wij hebben gelukkig het merendeel van ons dak 
afgekoppeld van regenwater en met de 5 regentonnen 
en heel bewust water geven (ze worden bij ons niet 
verwend, dat helpt, ze wortelen dan beter en je verspilt 
geen sproeiwater) hebben de meeste planten het goed 
doorstaan. Ook de hommels en bijen waren er volop. En 
elk jaar worden we weer verrast wat er (door de vogels 
?) weer aan nieuwe planten bijkomt. Zodat we ook dit 
jaar toch weer wat weg te geven hebben. 
Diverse soorten kleine boompjes, struiken, planten , 
zaden. En nog wat kamerplanten. Als je belangstelling 
hebt stuur dan even een mailtje naar 
hbrinkman@upcmail.nl en je krijgt van ons een lijst wat 
we over hebben. Is er wat voor je bij dan bel je even om 
af te spreken wanneer je komt kijken en kun je ze 
meestal direct meenemen. Wij vinden het leuk dat ze 
goed terecht komen en zijn blij dat er steeds meer 
buurtbewoners zijn die stukken van hun tuin onttegelen 
en er planten plaatsen. 
Beate en Henk Brinkman, Bernard Zweerslaan 

 

Bijenlint Dieren zit in de lift  
Goed nieuws voor bijen en andere bestuivers: het Bijenlint zit 
in de lift. Een jaar geleden deden we op deze plek een oproep 
aan bewoners om zich bij ons aan te sluiten. Door Corona was 
onze werkgroep uitgedund tot nog maar twee personen. 
Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een groep van 6-
7 enthousiaste mensen. Er kan nu veel meer werk verzet 
worden. Zo hebben we twee bijenhotels gebouwd aan de 
Eduard van Beinumlaan en de Huygenslaan. Ook hebben we 
honderden bollen gepoot, die vroeg in het voorjaar zullen gaan 
bloeien. Een van onze wensen is een groen sedumdak aan te 
leggen op de twee bijenhotels. Bijen kunnen een steuntje in de 
rug goed gebruiken: de helft van de soorten wordt bedreigd. 
Dat is triest voor de bijen, maar ook voor ons. Bijen zijn 
belangrijk voor de bestuiving van zeker 30% van onze 
voedselgewassen, vooral fruit en groente. Als dat wegvalt, dan 
zullen we het zelf handmatig moeten doen. Wat dat met de 
prijzen van deze producten gaat doen is geen raadsel…We 
kunnen nog steeds mensen gebruiken, dus wie mee wil helpen 
is welkom! 
Rob Bloemendaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergroening 

Wil je ook een koelere tuin die je minder water hoeft te 
geven? Of de hitte van je platte dak verminderen om een 
koeler huis te krijgen. Kom dan 20 oktober naar de wijkavond. 
Op deze avond zal Marc vanuit de actie steenbreek tips geven 
en vertellen hoe Dieren West klimaatadaptief kan worden, te 
beginnen in je eigen tuin. Daarnaast zal Nicole haar eigen 
ervaring vertellen over hoe zij haar eigen tuin heeft 
afgekoppeld en hoe dit de afgelopen droge jaar heeft 
gewerkt. Ook andere voorbeelden uit de wijk zullen de revue 
passeren. Mocht je ook een koelere en groenere tuin willen 
dan kun je je op die avond vast opgeven voor 2023. Dan 
wordt weer opnieuw gestart om bewoners die daar 
belangstelling voor hebben te helpen om hun eigen tuin af te 
koppelen en te vergroenen. 
Marc van der Burght en Nicole Otten 
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