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Het Betuwse nieuws
volgen? Kijk dan op
dg.nl/betuwe. De redac-
tie is ook actief op Twit-
ter (@dgbetuwe) en op
Facebook (account DG
Betuwe). 

Betuwe

Altijd op de hoogte
van het nieuws

De gemeente Overbe-
tuwe is begonnen met
het aankopen van grond
langs de Rijksweg-Noord
en de Weteringsewal.
Daar worden de huidige
spoorwegovergangen
vervangen door een tun-
nel en een viaduct, al
moeten de concrete
bouwplannen nog wor-
den opgesteld. Overbe-
tuwe maakt dit jaar 1, 1
miljoen euro vrij voor het
voorbereiden van de
plannen en de grondaan-
kopen die nodig zijn voor
de tunnel- en viaduct-
bouw. 

ELST

Grondaankopen
langs het spoor

Wie nog trainingskilome-
ters nodig heeft voor de
Nijmeegse Vierdaagse,
kan zondag 18 juni te-
recht bij museumboerde-
rij Den Tip in Herveld.
Twee wandelingen van
32 en 42 kilometer star-
ten van 07.00 tot 09.00
uur aan de Schoolstraat.
Deelname kost 5 euro, in-
clusief routebeschrijving
en soep. Onderweg is er
mogelijkheid voor een sa-
nitaire stop, koffie en
thee. Finishen kan tot
17.00 uur. Info: museum-
boerderijdentip.nl. 

HERVELD

Oefentocht voor
de Vierdaagse

Komt er een loopbrug bij Hete-
ren, een doolhof in Ressen of
een duurzame, Drielse boerde-
rij?

Jesse Reith
Heteren/Ressen/Driel

Drie lokale initiatiefnemers hopen
vandaag de hoofdprijs van 10.000
euro in de wacht te slepen voor hun
plan om Gelderland mooier te ma-
ken. In totaal doen 58 inzendingen
mee met ‘Maak Gelderland Mooier’.

Gelderland is mooi. Maar er is al-
tijd reden tot verbetering, vindt de
provincie. Daarin wordt gezocht
naar ‘bouwstenen die bijdragen aan
behoud of ontwikkeling’ van een
gebied. Naast de hoofdprijs ligt ook
een aanmoedigingsprijs van 5.000
euro klaar. 

Heteren doet mee met een initia-
tief om het centrum met de uiter-
waarden en de rivier te verbinden.
Een loopbrug moet ‘dorp en water’

en ‘verleden en toekomst’ verbin-
den. Komende generaties zien dan
dat de strijd tegen water ‘nooit ge-
lopen zal zijn’. De gemeente Over-
betuwe heeft al positief gereageerd.
De totale kosten zijn 148.000 euro. 

Concrete begrotingen ontbreken
bij twee andere Betuwse inzendin-
gen. In Driel, op Bouwhof Vrede-
stein, moet een ‘anker in het land-
schap’ ontstaan. Een duurzame
boerderij wordt de uitvalsbasis
voor bijvoorbeeld wandelingen,
met zicht op de Veluwse stuwwal
en het komgebied Hollanderbroek.
Het gebied van circa 30 hectare her-
bergt volgens de initiatiefnemers
‘indrukwekkende cultuurhistori-
sche kenmerken’.

In Ressen moet een energiedool-
hof verrijzen: de windmolens langs
de A15 worden vergezeld met
18.000 zonnepanelen. Om de ‘visu-
ele vervuiling’ van de ‘grondvre-
tende’ panelen tegen te gaan, is een
alternatief bedacht.  Een doolhof,
overdekt door opgetilde zonnepa-
nelen, moet ruimte geven aan re-
creatie, educatie en kunst. De ken-
merken en het karakter van de
streek komen terug in het ontwerp.

De indieners zijn uitgenodigd
om vandaag het Provinciaal Jaar-
congres ‘Gelderland ziet Ruimte’
bij te wonen. Voorafgaand aan het
evenement worden de winnaars
bekendgemaakt.

Betuwse initiatieven
maken kans op prijs

FC Elst en 

Lisette Wouters
Elst

Joep van Brandenburg, Daan
van Koten, Lars Jensen en
Devlin Goossens laten hun

licht schijnen over Overbetuwe 23
jaar verder.

Joep: „Ik denk dat Elst in 2040
groter zal zijn, misschien wel een
stad. Dat lijkt me leuk, dan komen
er meer winkels en wordt Elst be-
roemder.”

Devlin: „Alle dorpen van Over-
betuwe vormen dan samen één
groot geheel met Elst als centrum.
Die stad heet dan gewoon Overbe-
tuwe.”

Lars: „Elst is eigenlijk wel fijn
zoals het is, voor een dorp is het al
best groot. Het is ook wel lekker
als het rustig blijft.” 

Joep: „Als Elst een stad wordt,
worden Spero en Elistha mis-
schien wel één grote vereniging.”

Devlin: „Ja, dan wordt het net
zo’n grote club als Vitesse, Ajax en
Feyenoord. FC Elst.’’

Devlin: „Maar Elst moet geen
vervuilde stad worden, zoals in

China waar altijd een smogwolk
hangt.”

Joep: „Dat komt omdat daar zo-
veel fabrieken zijn.”

Devlin: „Ja, die komen er dan in
Elst ook. Maar dat moeten dan fa-
brieken op zonne-energie zijn. En
de auto’s moeten ook op zonne-
energie rijden. Ik wil niet dat Elst
de bijnaam De Stinkstad krijgt.”

Lars: „Ik denk wel dat er in 2040
allerlei nieuwe apparaten zijn.”
Joep: „Zoals een trein die in een
grote glazen buis door de lucht
rijdt.”

Devlin: „En een vliegveld. Arn-
hem en Nijmegen hebben allebei
geen vliegveld, dus dan is het han-
dig als Elst een vliegveld krijgt.”

2040 KINDEREN OVER DE TOEKOMST

OVERBETUWE

‘FC Elst is dan net zo groot
als Ajax en Feyenoord’

Ik denk wel dat
er in 2040
allerlei nieuwe
apparaten zijn
—Lars Jensen

Ik bevind me momenteel voor
een studiereis in Paramaribo,
Suriname. En ik moet zeggen,

het was nogal een cultuurshock. 
De dag begint vroeg. Rond half 6

is de stad wakker en actief. Maar
de mood is ‘tranquilo’, we wach-
ten soms zo’n anderhalf uur op
een ontbijtje. 

Ga ik in Nederland na een
avondje stappen naar huis, dan
loop ik zonder daar bij na te den-
ken midden in de nacht in mijn
eentje door Gendt. Maar hier in
Paramaribo loop ik zelfs op klaar-
lichte dag liever niet alleen over
straat.

De mensen zijn ontzettend
vriendelijk, maar ook een stuk di-
recter. Loop ik in de Betuwe over

straat, dan kijk ik verbaasd op als
er wordt getoeterd. Hier in Suri-
name drukken ze die claxon aan
een stuk door in en wordt er naar
je geroepen vanuit open auto-
raampjes.

Maar het grootste verschil zit
hem toch wel in het uitgaan. Thuis
betekent uitgaan meestal een
kroegje waar je wat kunt drinken
met vrienden. Dat kennen ze hier
niet. De muziek- voornamelijk
Nederlandse rap- staat hier kei-
hard aan. Surinamers kunnen ont-
zettend goed dansen, maar de
helft danst helemaal niet. Pas rond
drie uur ’s nachts komen de mees-
ten een beetje los. Tot die tijd
staan de jongens aan de zijkant
van de dansvloer alle ‘barkas uit te
checken’. Dat zijn de Nederlandse
meisjes, vaak stagiaires, die flink
met hun heupen schudden.

We kregen een rondleiding door
de stad van Cynthia McLoad, de
schrijfster van onder andere ‘Hoe
duur was de suiker’. Het grootste
verschil tussen Suriname en de
rest van de wereld volgens haar?
‘Overal in de wereld heb je een
stoep om op te lopen, maar in Pa-
ramaribo hebben ze een stoep om
hun auto op te parkeren’. 

Column                                                                                  Maxime Vernooij

Cultuurshock
GEWOON MAX

De mensen zijn
vriendelijk, maar
ook een stuk directer

‘Maak Gelderland
Mooier’ kreeg 58
inzendingen.
Daarvan komen er
3 uit de Betuwe

Kinderboekenschrijfster
Niki Smit vertelt morgen-
middag vanaf 15.15 uur in
Rozet in Arnhem over
haar inspiratie tijdens een
‘meet & greet’. Aanslui-
tend verzorgt Smit, be-
kend van de boekenserie
100%, een modework-
shop voor kinderen vanaf
8 jaar. Tijdens de bijeen-
komst in Rozet reikt de
schrijfster de prijs uit
voor de Kinderjury-scho-
lenactie. De groepen 5
van De Binnenstad, Heij-
enoordschool en het Mo-
zaïek in Arnhem zijn
daarvoor in de race.

ARNHEM 

Niki Smit verzorgt
workshop in Rozet
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 windmolens in Bemmel
Hoe ziet
Overbetuwe
er in 2040 uit?
Dat wil de
gemeente van
kinderen weten,
om beleid voor
dat jaar te
kunnen maken.
Ook in
Lingewaard
kijken kinderen
in hun glazen
bol.

De gemeente Overbe-
tuwe werkt aan een vi-
sie voor 2040. Dat wordt
een stuk waarin min of
meer wordt vastgelegd
hoe de gemeente er in
dat jaar uit wil zien.
Ook kinderen worden
daarbij betrokken.
Zo werd groep 7 van ba-
sisschool Sunte Werfert
uit Elst door de ge-
meente gevraagd na te
denken over hoe zij hun
gemeente over 23 jaar
zien. De kinderen be-
dachten onderzoeks-
vragen en gingen in
hun omgeving op on-
derzoek uit, waarna de
resultaten van hun on-
derzoek werden terug-
gekoppeld naar de ge-
meente. 

Hoe is het
over 23 jaar?

LINGEWAARD

‘Bemmel is nu precies goed,
maar het mag best wat moderner’
Lisette Wouters
Bemmel

Julia Wezendonk, Frédérique
van Welt, Tatum Spieren-
burg, Ivar Tobé en Timo Bom

uit groep 7 van IKC Donatushof in
Bemmel filosoferen over Linge-
waard in 2040.

Ivar: „Bemmel mag er in de toe-
komst wel iets moderner uit gaan
zien.”

Julia: „Ja, het zou goed zijn als er
een paar windmolens komen.”

Tatum: „Er mogen ook wel een
paar huizen en winkels bij, want
we hebben op dit moment maar
één speelgoedwinkel in Bemmel.
Dan wordt Bemmel misschien ook
wat bekender. Maar het moet niet
zo groot worden als Arnhem.”

Timo: „Het moet ook niet ten
koste gaan van de natuur. Wij heb-
ben hier gelukkig nog gewoon bo-
men, Arnhem en Nijmegen heb-
ben dat bijna niet. Bemmel moet
wel gewoon een dorp blijven.”

Ivar: „Daarom blijf ik hier later
ook wonen, omdat het zo lekker
rustig is. Dan kunnen mijn kinde-

ren buiten op straat spelen met
andere kinderen. Alleen als er een
hele drukke weg komt, zou ik naar
een ander dorp verhuizen.”

Julia: „Ik denk ook dat ik in 2040
nog wel in Bemmel woon, of in elk
geval in de buurt. Hier ken ik het
en hier woont mijn familie.”

Frédérique: „Het ligt eraan waar
mijn ouders gaan wonen. Als mijn
ouders graag in New York willen
wonen, dan ga ik daar natuurlijk
ook wonen. Want als ik kinderen
krijg, wil ik wel dat mijn ouders
kunnen oppassen.”

Timo: „Ik wil aan de Leidijk in
Bemmel wonen. Daar kun je heel
veel buitenspelen.”

Ivar: „Eigenlijk is Bemmel pre-

cies goed zoals het nu is, het mag
alleen wat moderner. Ik denk dat
in 2040 alles moderner is. Op
school wordt er niet meer met
boeken gewerkt, maar met iPads.
Als iemand dan ziek is, dan kan hij
vanuit huis met de les meedoen.”

Frédérique: „Misschien staan er
dan wel robots voor de klas.”

Timo: „Een robotjuf zou wel
leuk zijn, die zeurt ten minste
niet.”

Julia: „Een robotjuf is wel leuk,
maar een mensenjuf is soms ook
wel fijn. Die kan bijvoorbeeld be-
ter uitleggen.”

Tatum: „Ja en die heeft ook ge-
voelens, dus als er iets is gaat ze je
troosten. Ik denk niet dat een ro-
bot dat kan.”

Timo: „Ik hoop eigenlijk dat kin-
deren in 2040 wel sportief blijven.
Dat ze gewoon buiten gaan voet-
ballen en niet een voetballende ro-
bot besturen vanuit hun stoel.”

Ivar: „Misschien moeten de ga-
mes zo ingesteld worden dat je
maar een uur kunt gamen en dat
de computer dan uit gaat. Daarna
moet je buiten gaan spelen.” 

Daan: „Dat is wel heel irritant,
want een vliegtuig maakt heel veel
geluid als het opstijgt.”

Devlin: „Met de nieuwste bouw-
techniek van huizen hoor je in
2040 helemaal niets meer van bui-
ten. En vliegtuigen maken in de
toekomst minder geluid.”

Daan: „Een vliegveld gaat wel
heel veel ruimte innemen.”

Devlin: „Als Elst een grote stad
wordt, blijf ik hier wel wonen. Als
ik later groot ben wil ik namelijk
een vakantiepark beginnen met
een groot bos. Dan zou ik wel in
Elst kunnen blijven wonen, want
dat is in de buurt van de Veluwe.”

Daan: „Ik wil ook wel in Elst
blijven wonen, want in Amster-
dam weet je bijvoorbeeld helemaal
niet waar de supermarkt zit.”

Joep: „Een stad is wel heel leuk,
maar als je even rust wil, is een
dorp wel fijner. Als Elst een grote
stad wordt, kan dat niet meer.”

Lars: „Je zou ook twee huizen
kunnen nemen. Een huis in de
stad en een soort vakantiehuisje
ergens in het bos, om uit te rus-
ten.”

Wij hebben hier
gelukkig nog bomen,
Arnhem en Nijmegen
hebben dat bijna niet
—Timo Bom


