
De zomervakantie is weer voorbij en we gaan weer richting de donkere dagen voor 

Kerst. De Leefbaarheidsgroep is na de vakantie ook weer gestart en we zijn weer 

vol frisse moed er tegenaan gegaan. Helaas heeft Peter de Wit besloten te stoppen 

met de Leefbaarheidsgroep. Peter is jarenlang onze penningmeester geweest, 

Femke Fleury gaat nu de taken van Peter overnemen als penningmeester. Wij  

willen Peter bedanken voor zijn jarenlange inzet van de Leefbaarheidsgroep! 

In de vorige nieuwsbrief hadden we aangegeven dat Armita is toegetreden tot onze  

Leefbaarheidsgroep. Zij zal de functie voorzitter op zich gaan nemen. 

De leefbaarheidsgroep heeft de laatste maanden zich veel bezig gehouden met de 

struinroutes en deze zijn inmiddels afgerond. In deze nieuwsbrief vindt u hierover 

ook een stukje tekst met daarbij leuke foto’s van de totstandkoming van de  

struinroute richting Appeltern. 

De wooncommissie heeft voor de vakantie een eerste bijeenkomst georganiseerd 

en is nu druk bezig met de tweede avond welke in de Hostert plaatsvindt. Deze 

avond wordt op 30 oktober gehouden. Verderop hier meer informatie over. 

Verder kunt u nog lezen over het project Kruisstraat, Stadswal, Kerkstraat.  

Omwonenden zijn per brief op de hoogte gesteld. 

Mocht u nu nog vragen hebben! Stel deze dan aan een van onze leden van de  

Leefbaarheidsgroep of stuur een e-mail aan:  

leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl. 

De Leefbaarheidsgroep. 
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Leefbaarheidsgroep Batenburg 

Website: www.batenburgstad.nl/lbg 

E-mail: leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl 

Sinds vorige week heeft Rijkswaterstaat de strook langs de Maas vanaf de Bleek richting Appeltern  

levensgevaarlijk verklaard. Navraag levert het volgende op. 

 

RWS wil de oever van de Maas natuurlijker maken. Daarvoor zijn de volgende werkzaamheden gepland. 

In de week van 15 oktober worden in enkele dagen de struiken verwijderd. Levensgevaarlijk? De medewerker 

denkt dat ze zich indekken, dus gewoon uitkijken. Vanaf 5 november worden mogelijke explosieven uit de 2e 

wereldoorlog verwijderd. Dat zou natuurlijk gevaarlijk kunnen zijn. Het is nog niet helemaal zeker wanneer ze 

dat gaan doen. Dus kijken of ze bezig zijn en een andere route kiezen. Wanneer dat klaar is wordt het bord  

verwijderd. In het voorjaar worden de stenen aan de oever verwijderd en een deel van de grond, om te  

voorkomen dat meteen teveel grond in de rivier verdwijnt. Er blijft altijd een strook grond tussen Maas en de 

afrastering van de gepachte grond begaanbaar. 

Levensgevaarlijk langs de Maas? 



P a g i n a  2  

Struinen rond Batenburg 
Vanaf 2013 heeft de leefbaarheidsgroep geijverd om 2 struinpaden voor elkaar te krijgen. Om  

allerlei redenen kwam dit moeilijk van de grond. Vorig jaar kwamen de paden opnieuw op de  

agenda te staan. Er bleken nog afspraken te zijn waarop voortgebouwd kon worden, nieuwe  

problemen deden zich voor die opgelost konden worden door de plannen aan te passen. Daarom is 

er nu goed nieuws: we hebben 2 struinpaden, die dankzij de fantastische hulp en medewerking van 

een aantal Batenburgers tot stand gekomen zijn. 

Een van de paden, het pad door de Liendense Waard, was er eigenlijk al. Het Laakse rondje is  

aangepast en daardoor wel toegankelijk voor honden. 

Rondje Liendense Waard 

Helaas gaat het trekpontje niet door. Het grootste probleem is de  

verantwoordelijkheid en het toezicht. Gedurende zomer en najaar is er de 

mogelijkheid om door de bestaande pont afgezet te worden op de oude 

veerstoep aan de achterkant van het schiereiland. Dat kan vanaf 15 juli 

2019, als de broedperiode voorbij is. 

U loopt oostwaards en gaat bij het overstapje over het hek naar de  

Rijswaard. Dan naar de Ossenwaard, door het hekje over het pad langs de 

dode arm van de Maas naar het haventje en de Viersprong. Er zijn onderweg 

veel vogels en er is ook een dassenburcht. Honden hebben dan ook geen 

toegang. 

Rondje Laakse Bos 

Hier kunt u uw hond meenemen vanaf de Bleek door een hekje langs de Maas richting Appeltern. 

Langs de Maas kan de hond heerlijk zwemmen. U komt onderweg nog een hekje tegen,  

waarachter een pad gemaaid is. Dat pad loopt verder langs de Maas totdat u rechts een klaphekje 

ziet dat toegang geeft tot de doorsteek naar de dijk. Hier uw hond 

aanlijnen, want op de velden zijn honden verboden. Aan de  

andere kant staat nog een klaphekje en komt u ter hoogte van de 

Wethouder Bankenstraat op de dijk. Dan zijn er verschillende  

mogelijkheden. 

 u loopt over de dijk terug naar Batenburg 

 u neemt het pad rechts onderaan de dijk 

 u gaat de Wethouder Bankenstraat in, rechtsaf de Laakse 

straat en aan het eind de dijk weer op, of eroverheen onderaan de dijk. 

Dit rondje is het jaar rond te lopen, en het is goed om dat te doen, om samen het  

gemaaide pad open en beloopbaar te houden. 

Voorwaarde om toestemming te krijgen om deze paden te maken is dat het niet te druk mag  

worden. Daarom geen aankondiging op internet, geen bord bij de pont en geen aanwijs-bordjes. 

Ze zijn dus bedoeld voor ons Batenburgers en onze familie en vrienden. 

We wensen u veel wandelplezier, Leefbaarheidsgroep Batenburg 



P a g i n a  3  J a a r g a n g  4  n r . 4  

Vergaderdata voor 2018 van de LBG Batenburg: 

  23 oktober 

 20 november 

 18 december 

Vergaderdata voor 2019 van de LBG Batenburg: 

 29 januari 

 26 februari 

 26 maart 

 23 april 

 21 mei 

 18 juni 

Heeft u een verzoek of een idee voor de LBG laat dit dan 

weten via het e-mailadres. 

Project Kerkstraat, Kruisstraat & Stadswal 
 

In de vorige nieuwsbrief van de Leefbaarheidsgroep kon u lezen dat er na de zomer een project 

zou starten rondom de Kruisstraat, Kerkstraat en Stadswal. De Leefbaarheidsgroep heeft  

inmiddels de projectleider van de Gemeente Wijchen op bezoek gehad en deze heeft uitgelegd 

wat er gaat gebeuren. 

De riolering in de Kruisstraat, Kerkstraat en Stadswal wordt vervangen. Natuurlijk is dit het  

beschermd stadsaanzicht dus als straks de werkzaamheden klaar zijn ziet het straatbeeld en de 

klinkers er nog hetzelfde uit als voordat het project startte! 

Ze starten in de Kruisstraat, waar ook echt archeologisch afgegraven gaat worden. Hier is namelijk 

de straat nog niet open gehaald en naar alle waarschijnlijkheid zullen ze hier ook zaken vinden uit 

de geschiedenis. Dit stuk wordt ook laag voor laag onderzocht. Voor de overige straten (Kerkstraat 

en Stadswal) wordt er ook gegraven onder het toezicht van een archeoloog, maar hier is al een 

keer los gegraven en moeilijker te achterhalen als er iets gevonden wordt. Het wordt wel allemaal 

gedocumenteerd. 

Tijdens de werkzaamheden zijn de straten afgesloten voor verkeer. De bewoners kunnen wel te 

voet bij hun huis komen. De werkzaamheden zijn deze week gestart. 

Vragen kunnen altijd gesteld worden via ons bekende emailadres:  

leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl  

C o l o f o n  

Deze uitgave is van de  

Leefbaarheidsgroep Batenburg 

Verspreiding via e-mail en via het  

Groentje Batenburg 

Teksten & vormgeving Ilse Kuipers 

Voor meer informatie en vragen gaat u 

naar www.batenburgstad.nl/lbg  

of stuur een e-mail naar  

leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl 

Bestuursleden  

Leefbaarheidsgroep: 

Voorzitter: Armita Taheri de  

  Graauw 

Penningmeester:  Peter de Wit 

Secretaris:  Ilse Kuipers 

Leden:   Bert Kuijpers  

  Piet de Weijert 

  Jos Ronner 

  Henri Lepoutre 

  Femke  Fleury 



Op 30 oktober 2018 organiseert de wooncommissie een  

vervolgavond over de Inbreiding in Batenburg. Tijdens deze avond gaan we er op 

in hoe er gebouwd kan worden en welke concrete stappen daarvoor nodig zijn. 

Tijdens deze avond zijn er een tweetal sprekers uitgenodigd die inhoudelijk en 

technisch vertellen wat de mogelijkheden zijn. 

Namens de gemeente Wijchen komt Lucas Reijmer, hij is dorpsbouwmeester en 

zal spreken over wat de mogelijkheden zijn in Batenburg. 

Jan Walrecht zal spreken over een CPO (Collectief Particulier  

Opdrachtgeverschap.) Wat houdt dit in en hoe gaat het in zijn werk? 

U kunt op deze avond uiteraard ook vragen stellen aan de  

aanwezigen vanuit de gemeente en aan Jan Walrecht 

 

Tot ziens op 30 oktober 2018 

 

De wooncommissie 

Op weg naar daadwerkelijke bouw! 

D e  w o o n c o m m i s s i e :  

 

E d w a r d  D e r k s  

F e m k e  F l e u r y  

H a n s  B o s c h  

H e n r i  L e p o u t r e  

H i l d a  G e s t h u i z e n  

I l s e  K u i p e r s  

P i e t  d e  W e i j e r t  

S i m o n  W i t t e b r o e k  

Bouwen in 

Batenburg 
B o u w e n  e n  w o n e n  i n  B a t e n b u r g  

Datum: 

30 oktober 

2018 

Locatie: 

De Hostert 

Aanvang:  

20:30 uur 

U komt toch ook? 

Voor: 

De mensen die 

willen bouwen in 

Batenburg 


