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De Meent
Vragen en antwoorden na forse kap en
snoei de Meent
Behoud van bos en bomen is plots een actueel thema in de media.
De forse snoei- en kapwerkzaamheden bij de Meent leidde dan
ook tot vragen bij bezorgde bewoners in Beusichem. Het leidde
zelfs tot stevige discussies met een aantal reacties die we graag
voorlegden aan Uiterwaarde, de beheerder en eigenaar van de
Meent.
‘De Meent is geen natuurgebied’

Directeur Alex Kwakernaak van Uiterwaarde en hoofd beheerder Johan van Zetten zijn open over hun beheer van de Meent.
Nee, de kap van circa 210 bomen heeft niets te maken met aanleg van een 5G-netwerk. Ook is de opbrengst van de houtsnippers niet eens genoeg om de snoeikosten te dekken, houtproductie is dus ook geen argument. Kwakernaak wil ook een ander beeld rechtzetten. “De Meent is geen natuurgebied, maar
een recreatiegebied. Het groen is decor voor recreatie. Als er
een ondernemer komt met een goed plan op de Meent voor recreatie kan het zijn dat bomen daarvoor wijken.” Tegelijk wil hij
geen onrust veroorzaken. “Er speelt nu niets, op de aanvraag
van een mountainbike parcours na. We kijken daarnaar, maar
wij zijn aangesteld om recreatie te ontwikkelen en daarvoor
open te staan voor ondernemers.”
Betrokkenheid uit Beusichem
Dat een deel van de Beusichemmers de Meent ook ziet als een

Alex Kwakernaak, directeur Uiterwaarde en dus ook de Meent

natuurgebied is mooi, maar Kwakernaak kijkt breder. “We ontwikkelen de Meent met regionaal
geld. Wat Beusichem vindt is dus niet zaligmakend. Het gaat er ook om wat Culemborg vindt en
Geldermalsen en andere plaatsen. De Meent heeft een regionale functie.”
Hoofdbeheerder Johan van Zetten is wel benieuwd naar hoe in Beusichem tegen de Meent wordt
aangekeken. Hij is al 28 jaar bij de Meent betrokken, het gebiedje draagt zijn signatuur. Dat inwoners natuur ook als recreatie zien om in te wandelen, is ook al in een folder over de Meent opgenomen door Uiterwaarde. De Meent is er vooral voor de gezinnen. Dat een deel van de inwoners de
Meent ook ziet als waardevol ecosysteem voor flora en fauna en schone lucht (CO2) gaat net een
laag dieper dan waar Uiterwaarde voor staat, namelijk belevingsnatuur.

Onderhoudsplan
Dan wil Van Zetten graag het onderhoud aan de Meent toelichten van deze winter. Er zat een plan
achter en dat het 210 bomen zijn, gelooft hij ook wel. Ze zijn niet geteld en Uiterwaarde hoeft er
ook niet een vergunning voor aan te vragen. De Meent is eigendom van Uiterwaarde, dan staat
het vrij om het onderhoud te plannen. Van Zetten begrijpt de onrust. “Het is net als met een verbouwing. Je zit eerst in de rotzooi. Het is een kaalslag nu, maar over 2 jaar zie je het niet meer. We
hebben de bomenrij opengebroken om de lagere planten en struiken weer een kans te geven. Misschien is er de laatste 10 jaar wel te weinig onderhoud geweest en halen we dat nu in. Langs de
provinciale weg stonden nog hoge wilgen, maar die waren aan het einde van de levensduur. De
veiligheid was in het geding vanwege het gevaar van vallende takken.” Essen zijn gekapt vanwege
essentaksterfte, aldus Van Zetten.

Aan de zijde van de provinciale weg zijn naast oude en zieke
bomen, extra bomen gekapt om het speeleiland vanaf de
weg zichtbaar te maken.

Extra kap
Wel is Van Zetten open over extra kap om
het speeleiland zichtbaar te maken voor verkeer langs de provinciale weg. Een etalage
zeg maar. Hij beseft dat het karakter van een
bosbad nu verdwenen is. Kwakernaak wijst
ook op de noodzaak om de Meent in die etalage te zetten. “We hebben een miljoen geïnvesteerd in de Meent met onder meer dat
speeleiland. Voorheen was het een no go
area met vandalisme en Oost-Duitse toestanden. We beheren drie gebieden, Beldert
Beach, Eiland van Maurik en de Meent. Voor
de inkomsten hoefden we dit bij de Meent
niet te doen, maar we willen wel meer mensen naar de Meent uit de regio.” Uiterwaarde
laat er nu ook evenementen toe, zoals festivals. Met Indoor Sports ernaast is er nu al
sprake van recreatiegebied van formaat. Dat
kan dus nog verder ontwikkelen naar recreatie als het aan Uiterwaarde ligt.

Van sommige bomen hoopt beheerder
van de Meent Uiterwaarde dat ze opnieuw uitlopen.

Inspraak
Zou Uiterwaarde open staan voor inspraak van bewoners van Beusichem die zich betrokken voelen? Ook bij een volgende forse snoei- of kapbeurt ziet Kwakernaak dat niet gebeuren. Het lukt
toch niet om consensus te vinden met alle meningen, denkt hij. Zou hij dan de volgende keer wel
van te voren uitleggen wat Uiterwaarde van plan is en zo misschien onrust te voorkomen? Daarover wil hij wel nadenken.
De Meent bestaat uit 4 gebieden. Afgelopen winter zijn twee delen aangepakt. Dat er binnen 5 of
10 jaar niet weer zo’n kap plaatsvindt in de andere delen van de Meent kan hij ook niet garanderen. Uiterwaarde maakt beslissingen zelfstandig. Gemeentes en provincies hebben geen invloed op
Uiterwaarde als het om ontwikkeling van recreatie gaat. Er is een mogelijkheid van inspraak. “Stel
er komt een ondernemer die iets groots wil doen op de Meent. En dat past niet in het bestemmingsplan. Dan moeten we dat laten aanpassen en komt inspraak aan de orde via bezwaarprocedures voor een bestemmingsplan. Dan is er inspraak voor iedereen.”
Tegelijkertijd zegt Kwakernaak te luisteren naar behoefte van bezoekers. Als een belangrijk deel
natuur belangrijk vindt. Hoe gaat hij daar dan mee om? In dat geval tellen ook de uitgaven die bezoekers doen. Wandelaar geven minder uit dan strandbezoekers. “En dat is ook goed voor de lokale ondernemers op de Meent in Beusichem.”

