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Met deze laatste nieuwsbrief van 2021 wederom wat actuele zaken en veel klein nieuws. Heeft u ook 

iets voor de nieuwsbrief Laat het ons horen? We hopen dat we elkaar in het nieuwe jaar weer wat 

vaker kunnen opzoeken en spreken. Ook met Corona kun je nog heel veel wel doen. Het bestuur 

wenst u allen fijne feestdagen en een gezond 2022. 

Jonkersschool 

Onze laatste bijeenkomst met het dorp in juni 
is al weer enige tijd geleden. Intussen hebben 
wij een woningenquette rondgzonden, 
waarover verderop in deze nieuwsbrief meer. 
Daarnaast is gewerkt aan een verdere 
invulling van de locatie met de daarbij 
denkbare functies.   
Nu de school niet meer gebruikt wordt is deze 
per 1 september weer in beheer van de 
gemeente gekomen. Totdat er duidelijke 
plannen voor deze locatie zijn zal het 
schoolgebouw voorlopig leeg blijven staan. 
Gebruikelijk is dan het beheer door een 
leegstandsbeheerbedrijf te laten uitvoeren. 
Omdat het dorp betrokken is bij de verdere 
ontwikkeling van de locatie is ons door de 
gemeente gevraagd ook na te denken over het 
tijdelijk beheer/gebruik en of het dorp daar 
een rol in zou kunnen spelen.  

 
 
Door de stuurgroep is daarom 
geinventariseerd wat zoal de mogelijkheden 
zouden kunnen zijn voor een, voor het dorp 
passende, tijdelijke invulling. Vanuit het dorp 
zijn hiervoor meerdere voorstellen gedaan 
zoals bijvoorbeeld een schilderatelier, 
tentoonstellingsruimte en ontmoetingsruimte 
voor ouderen.   
 
Op 8 november 2021 is er overleg geweest 
tussen de gemeente Zevenaar en het dorp 
over het tijdelijk gebruik van de school. Vanuit 
de gemeente waren wethouder Nanne van 
Dellen, Leny Thuss en Alex Sannes aanwezig 
en vanuit het dorp Erik Metz en Frans 
Lambregts. Zoals hierboven aangegeven was 
door de wethouder eerder de indruk gewekt 
dat (deels) tijdelijk gebruik van de school door 
het dorp mogelijk was. Uit een rondgang in  



het dorp bleek daar ook grote behoefte aan te 
zijn. In het gesprek van 8 november bleek 
echter dat de gemeente op dit moment nog 
de voorkeur heeft het tijdelijk beheer van de 
school en omgeving onder te brengen bij een 
leegstandsbeheerbedrijf zoals Alvast. 
 
We zijn echter niet stil blijven zitten en er 
heeft inmiddels ook een zeer prettig 
vervolgoverleg plaatsgevonden met het 
bestuur van Het Gebouw. Wij denken elkaar 
goed aan te kunnen vullen en hebben  
afgeproken bij het vervolg van de 
plannenmakerij samen op te trekken. De 
stuurgroep wordt dan ook versterkt met een 
afvaardiging namens Het Gebouw. We zijn 
daar erg blij mee!  
 
Verder heeft het bestuur van de dorpsraad 
aangegeven zeer zeker nog betrokken te 
willen zijn en blijven bij de verdere 
ontwikkelingen, maar wel op een iets andere 
manier. De gemeente heeft destijds de 
dorpsraad benaderd om na te denken over de 
mogelijke toekomst van de Jonkersschool. De 
dorpsraad heeft dit enthousiast opgepakt en 
er zijn een stuurgroep en een aantal 
werkgroepen geformeerd. Nu er, mede door 
het aansluiten van Het Gebouw, echt sprake is 
van een brede stuurgroep, ontstaat de 
mogelijkheid voor de dorpsraad om een stapje 
terug te doen. En daardoor kan de dorpsraad 
zich ook weer meer bezig houden met andere 
zaken die in het dorp spelen, zoals de 
Koppenwaard en Rhederlaag.  
 
Verder wil de gemeente graag  een termijn 
stellen aan de planontwikkeling vanuit het 
dorp en wil uiterlijk begin april een plan zien 
voor invulling van de schoollocatie. Over de 
randvoorwaarden vanuit de gemeente voor 
een dergelijk plan heeft de gemeente zich nog 
niet volledig uitgelaten.  
 
De stuurgroep en ook de dorpsraad die zich 
hebben ingezet, vinden de opvatting van de 
gemeente geen recht doen aan wat een grote 
groep Lathummers afgelopen jaar heeft 
bedacht voor de plek van de schoollocatie. 
Wat is begonnen als een prima samenwerking 
tussen gemeente en inwoners lijkt nu 
éénrichtingsverkeer te worden.  

Desondanks gaan we een definitief plan 
ontwikkelen waarbij we vooraf wel 
duidelijkheid willen hebben aan welke 
randvoorwaarden een dergelijk plan moet 
voldoen. Samen met de gemeente proberen 
wij nu deze randvoorwaarden verder in te 
vullen. En natuurlijk zullen wij de inwoners 
weer betrekken bij de uitwerking hiervan.  
 
 

 
 

 

Uitslag woningenquête Lathum 

In augustus is aan de inwoners gevraagd de 

woningenquête in te vullen. Zie hiervoor het 

verslag van de Jonkerschool. Dat heeft een 

zeer grote respons opgeleverd. Zowel van 

inwoners die wel een woning in Lathum 

zoeken, als van inwoners die aangeven nu 

geen interesse te hebben. Hieronder de eerste 

resultaten.  

Grote respons. 

Op dit moment hebben 94 personen 

(adressen) de vragenlijst ingevuld. Een 

ongehoord grote respons die duidt op een 

grote betrokkenheid van de inwoners bij de 

toekomst van de school. Daarvan hebben 47 

mensen (adressen) aangegeven dat zij in de 

nabije toekomst interesse hebben in een 

andere woning in Lathum. Over het algemeen 

betreft het dan een levensbestendige of 

seniorenwoning. De mensen die geen 

interesse hebben in een andere woning willen 

op een enkele na, wel allemaal in Lathum 

blijven wonen. Ook wil het merendeel van de 

bewoners op de hoogte worden gehouden 

van de ontwikkelingen.  



 

Conclusies:  

Er is in Lathum behoefte aan: 

• Seniorenwoningen 

• Starterswoningen 

• Sociale huurwoningen 

Voor de komende vijf jaar is intresse in 10 á 20 

woningen. 

De dorpsraad heeft met woningbouw 

corporatie Plavei contact over een mogelijke 

samenwerking bij, of invulling van een 

woningbouwprogramma. 

Voor volledige uitslag enquette zie de website  

van de dorpsraad. In de komende tijd willen 

wij belangstellende uitnodigen om elkaar te 

spreken over een concrete invulling hiervoor.  

Windturbines AVR en RES 

De juridische mogelijkheden om de bouw van 

de twee windturbines bij de 

rioolwaterzuivering van het waterschap naast 

de AVR tegen te houden lijken helaas 

uitgeput. Het waterschap heeft aangegeven  

 

het vervolg van het traject om de turbines te 

realiseren heeft ingezet. Deze winter worden 

de bomen gekapt en de bouw zal eind 2022 

gaan starten. Wij verwachten dat binnenkort 

de OAR (omgevingsadviesraad), waarin ook 

een afvaardiging vanuit Lathum zitting heeft, 

weer bij elkaar komt. Daarbij wordt een 

mogelijke winstdelingsregeling met de 

omgeving besproken. Het is niet helemaal 

duidelijk of de bouw ook vertraging 

ondervindt van het dichtgeslibde 

elektriciteitsnet in Duiven. Liander heeft 

aangegeven in de gemeente Duiven geen 

nieuwe teruglevering van elektriciteit uit 

zonneparken of windparken te kunnen 

realiseren. Het net is hier overvol. Net als op 

steeds meer andere plekken in Nederland. 

 Uitbreiding Drinkwatergebieden 

De provincie Gelderland heeft het voornemen 

om de toekomstige drinkwaterwinning (na 

2040) veilig te stellen. Hiervoor worden extra 

gebieden aangewezen die onderdeel gaan 

uitmaken van de toekomstige 

drinkwatervoorraden. Ook in het gebied 

https://www.dorpsraadlathum.nl/


Lathum, Rhederlaag en Lathumse broek komt 

zo’n extra gebied. Voor de bewoners kan dat 

een aantal beperkingen inhouden. Dat wil 

zeggen dat er geen activiteiten mogen zijn die 

deze toekomstige drinkwatervoorraden 

kunnen verontreinigen. Ook het boren naar 

aardwarmte, mijnbouw en grondwater wordt 

hier in principe niet toegestaan. Concreet 

betekent dit dat bij het aardgrasvrij maken 

van Lathum in 2040 de optie van aardwarmte 

op voorhand al lijkt af te vallen. Voor de 

bewoners betekent dit een inperking van 

mogelijkheden voor warmtewinning.  

Rhederlaag  

De bijeenkomst van de gemeenteraad met 

omwonenden en gebruikers op 8 september 

werd druk bezocht. Hier is onder meer de visie 

op Rhederlaag en de onveilige verkeerssituatie 

op de Marsweg besproken. Door de gemeente 

werd het probleem herkend. Er zijn daarna 

verkeerstellingen gehouden om de 

verkeersstromen in beeld te brengen.  Er is 

door de gemeente echter nog niet 

aangegeven hoe zij dit probleem aan willen 

pakken. 

Bahrse Pol 

Enigszins vanuit het niets heeft het 

bewonersplaform Giesbeek aan de gemeente 

voorgesteld om de sportvelden en sporthal in 

Giesbeek te verplaatsen naar de Bahrse Pol. 

Dit is het open gebied tegenover Grand café 

Rutgers. Met de verplaatsing hiervan zou er in 

Giesbeek ruimte ontstaan voor woningbouw. 

Of dit idee kans van slagen heeft is de vraag. 

De gronden hier zijn van Leisurelands en het 

gebied ligt buitendijks waardoor bouwen 

wellicht niet zomaar mogelijk is. Bovendien 

zijn er nogal wat kosten mee gemoeid. 

Voedseltuin Kievitsnest 

De milieuvrienden Duiven zijn gestart met de 

aanleg van hun voedseltuin langs de Bandijk 

op een terrein van de AVR. Hiervoor zijn op de 

natuurwerkdag werkzaamheden uitgevoerd. 

Uiteraard is het mogelijk een kijkje te nemen. 

Of het verstandig is om onder de rook van de 

AVR een voedseltuin te beginnen is de vraag. 

Maar voor de natuur lijkt het er wel mooier op 

te worden. 

 

Strooibeleid gemeente 

Eind november verschenen er in de 

Visserstraat ineens bordjes waarop werd 

aangegeven dat een deel van het dorp niet 

meer wordt gestrooid. Visserstraat, Brink, 

Melkpad en Horstpad worden daardoor 

minder begaanbaar. Over dit besluit is door de 

gemeente geen overleg met de bewoners 

gevoerd. Voor fietsers en wandelaars een 

vervelende situatie. Helemaal omdat in dit 

gedeelte van het dorp nogal wat 

seniorenwoningen staan. En je wilt toch niet 

dat mensen iets breken of erger. Al helemaal 

niet in deze tijd waarin de ziekenhuizen al vol 

liggen met corona patiënten. De redenen? Die 

zijn vaag. Te nauwe doorgang voor de 

strooiwagen en bezuiniging. Wel biedt de 

gemeente vrijwilligers de gelegenheid om 

deze gemeentetaak over te nemen en stelt zij 

zout en handstrooiers beschikbaar. 

Schouw Koppenwaard met 

Natuurmonumenten 

Op 2 november hebben Erik Metz namens de 

dorpsraad en Ferdie Kunne, die de paden 

maait, met 3 medewerkers van 

Natuurmonumenten een bezoek gebracht aan 

de Koppenwaard. Doel was om te bespreken 

wat er goed gaat of beter of anders kan. 



Allereerst werd Ferdie uitgebreid bedankt 

voor zijn inzet en getrakteerd op een 

restaurant bon.  

Het was een positief bezoek waarbij de 

volgende zaken vooral de aandacht kregen: 

Illegaal inrijden: 

Bij de entree aan einde Kerkstraat wordt een 

houten slagboom geplaatst i.o.m. waterschap. 

Bij de toegangen aan de weg naar de 

steenfabriek worden hekken geplaatst. Bij de 

camping wordt een bord geplaatst dat 

wandelen op paden mag, met aangelijnde 

hond.  

Veiligheid en wandelen 

Er mag een extra pad gemaaid worden onder 

langs de dijk zodat wandelaars met of zonder 

hond veilig onderlangs de Bandijk kunnen 

wandelen.  Er wordt ook onderzocht of paden 

richting IJsseldijk mogelijk zijn. 

 

 

Afval, prikkeldraad en oude troep 

Vooral het oude (prikkel)draad langs paden en 

de bosranden is zeer gevaarlijk voor 

vluchtende reeën en aangelijnde honden. NM 

weet hiervan maar wil dit pas later oppakken. 

De rest wordt met het onderhoud 

meegenomen. 

Beheer graslanden en akkers 

De dorpsraad pleit voor een gevarieerder 

beheer met akkers, heggen en niet gemaaide 

ruigtestroken voor de fauna. Ook de inzet van 

Lathumse boeren bij beheer wordt gepleit. 

Natuurmonumenten geeft aan dat hier oog 

voor is en dat met de provincie gekeken wordt 

naar toepassen van natuurinclusieve 

landbouw in de uiterwaarden. Ook bekijkt 

Natuurmonumenten de zich snel uitbreidende 

Japanse duizendknoop langs de bosrand, maar 

ziet nog geen aanleiding om dit snel aan te 

pakken. 

 

 



Bankjes  

NM heeft de vraag vanuit het dorp om één of 

maximaal twee bankjes langs  de 

wandelpaden te plaatsen positief geantwoord. 

De bankjes worden gesponsord door Lathums 

Feest en Oranje Boven. Erik heeft met Joram 

Winkeler (IJs & Zo) contact gehad over de 

productie hiervan. Inwoners wordt gevraagd 

welke plekken de voorkeur hebben. 

Verstoring 

Er wordt aandacht gevraagd voor de onnodige 

verstoring van reeën, ganzen en watervogels 

op de zandwinplas. Natuurmonumenten vindt 

deze rust een belangrijk punt en vraagt ook 

bewoners mensen aan te spreken bij 

opzettelijke verstoring. Bij vragen en 

calamiteiten kan er ook contact worden 

opgenomen met de gebiedsbeheerder van de 

Koppenwaard. 

Stook verstandig 

Met de hoge gasprijzen is er in Nederland 

extra belangstelling voor open haarden en 

houtkachels. Gezellig en wat extra warmte in 

deze donkere dagen. Hoe zit dat stoken in 

Lathum? Is daar ook wat te merken van vaker 

fikkie stoken in de kachel? 

In de Molenstraat wordt op een drietal punten 

de luchtkwaliteit gemeten. Fijnstof en nog 

kleinere stofdeeltjes. Fijnstof is vooral 

afkomstig van auto’s, industrie, AVR, 

landbouw, kachels en open haarden. De 

laatste jaren wordt al snel gewezen naar 

houtstook als een van de oorzaken van fijnstof 

en luchtweg problemen. De metingen in het 

dorp laten zien dat hoge uitstoot fijnstof in 

Lathum vooral tijdelijk optreedt.  

Ter illustratie een grafiekje van eind november 

uit Lathum met de fijnstofwaarden (PM10=fijn 

en PM 2.5 is nog fijner stof). Met daarin het 

verkeerseffect in Lathum in de ochtend en het 

stookeffect in de avond. De uitschieters in de 

grafiek kunnen duiden op starten van auto’s in 

de buurt van de sensor of aansteken of 

uitgaan van de houtkachel. Er is een website 

waar heel veel vrijwilligers meewerken aan 

een Europese luchtkwaliteitskaart. Dit onder 

het mom meten is weten. 

https://devices.sensor.community/  

 

 

Windstil weer en vooral mist laten hoge 

waarden fijnstof zien, ongeacht waar je in 

Nederland zit. Soms is er een ochtendpiek 

fijnstof die vermoedelijk vooral te wijten is 

aan het verkeer. Niet alleen in het dorp, maar 

wellicht ook afkomstig van de A12. Laat in de 

middag en in de avond is er soms een piek van 

fijnstof die vermoedelijk ontstaat door 

aansteken van de openhaarden en kachels. 

Zoals u weet levert het aansteken van een 

koude kachel of barbecue veel fijnstof op. Hoe 

heter de kachel des te minder fijnstof. En een 

kachel levert weer veel minder fijnstof dan 

een openhaard. Zijn er dan nog andere 

opvallende verschillen? Ja, aan de straatkant is 

het fijnstof soms 3x zo hoog als in de 

achtertuin. En in huis is er meestal heel weinig 

fijnstof. Tenzij je stofzuigt, rookt of bakt en 

braadt. 

Maakt het uit wat en hoe je stookt? Ja, heel 

veel. Een nieuwe kachel met hoog rendement 

van 80% of meer scheelt enorm. Maar ook 

hoe je stookt en wat je stookt. Geverfd of 

geïmpregneerd hout levert naast fijnstof erg 

veel giftige vervuiling op. Net als bruinkool- of 

https://devices.sensor.community/


steenkoolbriketten. Dat ruik je als een zurige 

lucht door de zwavel die dit uitstoot. Goed 

droog loofhout (minder dan 18% vocht) levert 

veel minder roet en sneller warmte. 

Naaldhout knappert leuk, maar de hars is ook 

vervuilend. Een pellet kachel is schoner dan 

een houtkachel. Stook verstandig door niet 

met mist te stoken, dan blijft de rook hangen.  

Bever gespot 

Wie af en toe door de Koppenwaard loopt is 

het vast opgevallen. Er zit een bever in de plas 

bij de Honingraat. Intussen zijn er al diverse 

wilgen om geknaagd en takken geschild. De 

bast van de wilgen is het voedsel voor de 

bevers. De omgeknaagde wilgen lopen vanzelf 

weer uit, net als bij knotwilgen. De bever 

(intussen zijn het er twee) bouwt hier langs de 

rivier geen dammen. Daarvoor varieert het 

waterpeil te veel, soms wel 5 meter. Nee, ze 

graven holen in de oever waar ze gezellig 

wonen. De ingang van die holen ligt normaal 

onder water verstopt. De bever in de 

Koppenwaard heeft inmiddels 2 van die holen 

gegraven. Daarin worden ook takken 

bewaard, als een soort provisiekast. De kans 

om overdag een bever te zien is niet zo groot. 

Ze houden niet van te veel verstoring. Net 

zomin als de watervogels die op de plas 

uitrusten. Met een beetje opletten kun je hier 

trouwens ook ijsvogels zien, krakeenden, 

wintertalingen en groepen met aalscholvers 

die op de oevers hun vleugels drogen.  

 

 

Nieuwe penningmeester 

gezocht 

Per 1 januari 2022 stopt Wim Knol als 

penningmeester in het bestuur van de 

Dorpsraad. Hij gaat zijn tijd inzetten als 

bestuurder van het Nederlands Jachtmuseum.   

Welke Lathummer wil als nieuwe 

penningmeester deel uitmaken van de 

Dorpsraad? Een leuke functie waar je zelf 

vorm aan kunt geven. Interesse, vragen of ken 

je iemand? Neem contact op met de 

Dorpsraad.  

 

 

 

 

 



Corona pandemie: 

Inmiddels zijn de maatregelen rond Corona 

weer stevig aangescherpt waardoor een 

gezamenlijk overleg met de inwoners van ons 

dorp moeilijk wordt. Natuurlijk kijken wij hoe 

wij het contact zo optimaal mogelijk kunnen 

maken. Mocht een vragen of ideeën hebben 

of gewoon graag eens over een bepaald 

onderwerp wilt praten neem dan contact met 

ons op wij maken daar graag ruimte voor vrij.  

 

Contactgegevens Dorpsraad: 

Website: 
 www.dorpsraadlathum.nl 
 
mailadres: 
info@dorpsraadlathum.nl 
Correspondentieadres: 
Molenstraat 8 
6988 AH Lathum 
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