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EN RIVIERENLAND

Aan de Dodewaardse-

straat bij Opheusden is

gisteren een nieuw wel-

komsbord geplaatst voor

het Tree Center Opheus-

den. Voorzitter van TCO

Kees van Rooijen (foto)

en Martijn Anemaat van

de Rabobank onthulden

het bord vlak bij het

nieuwe Agro Business

Centre. Het bord staat

symbool voor de 160 be-

drijven waarmee Opheus-

den hét laanboomcen-

trum van Europa wil zijn.

OPHEUSDEN

Nieuw welkom 
in Tree Center

De chemische fabriek

 Niacet (voorheen Kemira

en Verdugt) aan de Pape -

steeg in Tiel, kan mogelijk

warmte leveren aan

Tielse woningen en be-

drijfsgebouwen in de om-

geving. De gemeente

gaat onderzoek laten

doen hoe de restwarmte

van het bedrijf hiervoor

gebruikt kan worden. Het

onderzoek dat zo’n

25.000 euro kost, wordt

grotendeels deel betaald

met Europese subsidie. 

TIEL

Chemisch bedrijf
als warmtebron

Er komen stoplichten op

de kruising van de N834

met de Bergakker en de

Hamse Biezen tussen

Tiel en Kerk-Avezaath.

Dat heeft de provincie

besloten. Het verkeer kan

hier steeds minder goed

doorstromen. Met name

in de spits komen auto’s

vanuit de twee zijwegen

moeilijk de drukke N834

op. Dit maakt de kans op

ongevallen en een ver-

keersinfarct groter. 

TIEL

Verkeerslichten
voor veilige N834

Chef: Albert Heller

Verslaggevers: Danny 

van den Broek, Erika van

Gils, Pouw Jongbloed

(sport), Rinke den Os,

Menno Provoost, Jaap 

Rademaker, Harold Schuil,

Margreet Terpstra, Eric

Wijnacker, Arnold Winkel.

Adres: Frederik van de

Paltshof 44

3911 LB Rhenen

redactie.vallei@gelderlan-

der.nl

redactie.rivierenland@gel-

derlander.nl

 088-0130154

dg.nl/rivierenland

dg.nl/vallei

Rinke: 
Hé Menno. De nieuwe weekop-
dracht gaat over het organiseren
van de afvalstromen in je huis. Als
ik ergens niet goed in ben dan is
het wel in structuur aanbrengen.
Jij lijkt me ook niet iemand voor
een keukenkastje waarin vier ge-
scheiden afvalbakken verscholen
zitten, of vergis ik me nu ernstig?

Menno:

Ha Rinke, nee dat klopt. Het is een
beetje een zooitje, dat afval bij mij.
Hoeveel kliko’s heb jij tegenwoor-
dig in de suburbs van Tiel?

Rinke: 
Ik ben de trotse eigenaar van drie
fraaie kliko’s. In huis hebben we
ons eigen, alternatieve systeem.
Een papiermand en verder niets.
We gooien plastic, groen- en rest-
afval zelf meteen buiten weg.

Menno:

Hier in het centrum is het toch
een beetje behelpen. Je kunt gft-
afval niet kwijt, dat maakt een
groot deel uit van mijn restafval.
Plastic, glas en papier natuurlijk
wel. Ik moet mijn afval opsparen,
anders ben ik een dief van mijn
eigen portemonnee. Vooral als het
wat warmer wordt is dat heerlijk,
voor fruitvliegjes en ander onge-
dierte. Ik doe mijn afval eerst in
een kleine vuilnisbak. En die zak-
jes gaan dan dichtgeknoopt in een
grote bak met zak. Goed aanstam-
pen en dan eens in de zoveel tijd in
de ondergrondse container.

Rinke: 
Je kunt niet anders maar dat op-

sparen lijkt me toch niet fijn. Het
enige dat wij opsparen is het afval
in de badkamer.
Met de luieremmer gaat dat

trouwens echt hard. Ik kan wel
mooie voornemens hebben over
minder afval, maar daar werkt
mijn dochter niet aan mee. Die
grijze container is rap gevuld.
Laatst een keer aan de weg gezet

toen ie van bodem tot deksel vol
zat met luiers. Soooooo Heee dat
was ZWÁÁR.... Brak bijna m'n rug
toen ie de straat op moest.
Dan ben ik weer wel jaloers op

jouw brengcontainer. Ik zou wil-
len dat ik die luiers meteen kon af-
voeren. Kan in de zomer geen
pretje zijn als er twee kuub ge-
bruikte luiers in je tuin staat te ko-
ken....

Menno:

Gadver. Uit duurzaamheidsoog-
punt zijn katoenen luiers zo gek
nog niet, denk ik. En misschien je
eigen mestvergister om energie op
te wekken ;-)

Afval opsparen en
gistende kliko’s in de tuin

Namens ‘De Gelderlander’

doen Menno Provoost en

Rinke den Os, beiden inwo-

ners van Tiel, mee aan de

uitdaging 100-100-100 om

bewuster te worden van hun

scheidingsgedrag. Hun erva-

ringen delen zij met elkaar

via WhatsApp. 

Afvalscheiding

� Katoenen luiers zijn zo gek nog niet. FOTO RGBSTOCK Bram Logger

Achtergrond

U
it archiefonderzoek
rijst een ontluisterend
beeld van incidenten
rond de Redichemse
Waard de afgelopen

50 jaar. Boze boeren, brandende
accubakken, vermoedens van om-
koping en illegale dump van ver-
vuild grond: de lijst met inciden-
ten is lang. 
Eigenaar van de grond is Sidney

B.V. Nu is dat bedrijf van de Cu-
lemborgse zakenman Bert San-
derse, maar dat was niet altijd zo.
De B.V. is in 1930 opgericht door
Maurits de Kadt, een Joodse za-
kenman die steenrijk werd in de
margarine-industrie. Pas na de
oorlog krijgt zus Annette de Kadt
het bedrijf en de grond in Culem-
borg terug. In de jaren 50 krijgt
Sidney voor het eerst een vergun-
ning om 20 hectare uiterwaard af
te graven. 15 kilometer verderop
verrijst de moderne Utrechtse flat-
wijk Kanaleneiland. En daar is
zand voor nodig. Veel zand. 
Als de zandwinning in de jaren

60 op zijn eind loopt,  komt de Cu-
lemborgse ondernemersfamilie
Sanderse – de vader en de opa van
de huidige eigenaar Bert Sanderse
– in beeld. In 1966 sluit Ton Men-
sing, zoon van Annette de Kadt,
dan de directeur van Sidney B.V.,
een contract met Sanderse. Na af-
ronding van de zandwinning krij-
gen zij de grond in erfpacht om er
een recreatiegebied annex jachtha-
ven van te maken. Maar achter de
schermen onderhandelen Men-
sing en Sanderse met de gemeente
om meer zand uit de put te mogen
halen. Het stadsbestuur lobbyt bij
de provincie voor een nieuwe ver-
gunning en krijgt een deel van de
opbrengst. Die opzet slaagt. 

Uit archiefstukken blijkt dat het
altijd de bedoeling is geweest dat
de Redichemse Waard na de ont-
zanding gemeentegrond zou wor-
den. Maar Sanderse en Mensing
weten dat tegen te houden. De op-
lossing die in 1969 uit de bus rolt is
een ingewikkeld erfpachtcontract.
Sidney B.V. blijft eigenaar en moet
de put na de zandwinning opleve-
ren als zeil- en recreatieplas. Maar
de gemeente wordt als erfpachter
feitelijk de baas over de grond voor
99 jaar, tot 2068.
Als grondeigenaar in de Redi-

chemse Waard trekt de familie
Sanderse zich weinig aan van de
juridische afspraken met de ge-
meente. Het plan voor de zeilplas
wordt al snel in de ijskast gezet.
Uiteindelijk wordt er meer zand
gewonnen en dieper gegraven dan
volgens de vergunning mocht. Dat
leidt regelmatig tot ruzies met

En weer is 
De Redichemse

Waardmoet een

natuurgebied worden.

Maar de eigenaar wil er

vuile grond in storten.

Een nieuw hoofdstuk in

een lange soap die

sinds 1969 loopt.

Maarten Venderbosch

Culemborg

Daar waar je winnaars hebt, daar
vind je ook verliezers. Er zijn er, die
de vlag uitsteken omdat ze dankzij
voorkeurstemmen tóch een plekje
in de gemeenteraad hebben gekre-
gen. Je hebt er ook, die helemaal
geen stemmen hebben gekregen. 
Gert van der Bijl uit Culemborg

Niemand kleurde het     

� De Culemborgse PvdA-kandi-

daat Gert van der Bijl. FOTO PVDA

REDICHEMSE WAARD


