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Terwijl ik dit schrijf, denk ik terug aan vorige week.
Ik stond in de Hofstetterlaan, met veel andere mensen.
We vormden een erehaag voor Ingrid van Berkel, zij
overleed op 16 februari. Het was een verdrietig
moment, maar tegelijkertijd ook een moment waarop
mijn hart een sprongetje maakte. Zoveel Ellecommers
bij elkaar, het is zeker een jaar geleden dat ik het
meemaakte. Wat fijn om te merken dat, met
inachtneming van de maatregelen, we toch tot dit soort
waardevolle momenten komen. Het zorgde ervoor dat
er naast mijn gedachten aan Ingrid, voorzichtig ook
gedachten ontstonden over mogelijke bijeenkomsten of
in ieder geval, het weerzien van al die leuke
dorpsgenoten.

Bijvoorbeeld de komende ALV. Stellen we het uit of
doen we het digitaal? We stellen het voorlopig uit en
het zal dan mijn laatste ALV zijn als voorzitter. Ik hoop

het stokje over te dragen aan een enthousiaste
opvolger. Tijdens een wandelingetje door het
dorp kwam ik iemand tegen die interesse
toonde in het voorzitterschap. Ook daar
maakte mijn hart een sprongetje, het bevestigt
voor mij dat we een waardevolle vereniging
zijn waar ieder op een bepaald moment een
steentje aan bij kan dragen.

Ik wil op deze plek iedereen bedanken die afgelopen
jaren heeft bijgedragen om Ellecoms Belang gestalte te
geven. Het was heel fijn om dat met elkaar te doen.

Het zal nog wel even duren, maar ik kijk alvast uit naar
een gelegenheid waar we elkaar weer met z’n allen
kunnen treffen, in goede gezondheid!

Annemiek Hellings

Een sprongetje

Samen bereiken we meer!

Ellecoms Belang:
● Platform voor Ellecommers
● Spreekbuis over Ellecomse onderwerpen
● Motto: verbinden, coördineren, initiëren
● Verbeteren van de leefbaarheid
● Actieve vereniging
● Meer dan 500 leden
● Behartigt geen belangen van individuen

Word je ook lid? Dan heb je inbreng in Ellecomse zaken, word je snel
geïnformeerd en blijf je betrokken. We doen het samen!

De winter en het voorjaar in een

beeld. Foto: Sjoerd van der Pol

Doemee!

Naam

Mailadres

Naam partner

Mailadres

Adres

Postcode Ellecom

Datum

Handtekening

Fijn dat je lid wordt van Ellecoms Belang

Inleveradres
Bij je straatambassadeur of op Kastanjelaan 34, 6995 AN Ellecom Ik geef hiermee toestemming voor het opnemen van mijn gegevens in de

ledenadministratie van Ellecoms Belang.

Betaling
Om onze bankkosten beperkt te houden vragen we een automatische
incasso af te geven.
O Ja, ik kies voor automatische incasso

Banknummer NL . . . . . . . . . . . . . . . .

Contributie
We hanteren het persoonlijk lidmaatschap om zoveel mogelijk
Ellecommers te vertegenwoordigen.
O Eenpersoonshuishouden € 7,50 per jaar
O Meerpersoonshuishouden € 15,00 per jaar

✂

Geregeld loopt
Mirjam Schot
met haar man
Huib langs het
huis van Winnie
Maris als zij hun
grote Newfound-
lander Schoko
uitlaten. Winnie
bekijkt Mirjam’s
huis bijna iedere
dag op de oude
foto die bij haar
in de gang hangt.
Precies diezelfde
zwart-wit foto,
blijkt Mirjam ook

ingelijst thuis te hebben. Allebei hun
huizen staan erop, de straten nog
onverhard.

Terwijl ze aan de keukentafel een kop
koffie drinken, lacht Mirjam om haar
eigenzinnige hond die weigert elke
dag hetzelfde rondje te lopen.
Gelukkig geniet ook zij van die
afwisseling tussen bos en uiter-
waarden. Winnie beaamt dat,
wandelen of hardlopen is prachtig in

deze omgeving. En er valt nog veel te
ontdekken, want in tegenstelling tot
Mirjam die hier al ruim 30 jaar woont,
woont Winnie met haar gezin pas
sinds 2015 in Ellecom waarvan
tussendoor ook nog drie jaar in
Australië.

Een bijdrage leveren aan Ellecoms
Belang is daarom voor Winnie een
manier om weer nieuwe mensen te
ontmoeten. Mirjam vertelt dat ze net
met pensioen is gegaan en zoekt naar
een interessante tijdsbesteding. Ze
schenken een tweede kop koffie in en
mijmeren over sociale en culturele
activiteiten die na coronatijd
ondersteund kunnen worden door
Ellecoms Belang. Wat ze precies gaan
doen, weten ze nog niet. Maar
voorlopig Mirjam blijft de straat-
ambassadeurs coördineren en Winnie
heeft namens het bestuur contact met
de bouwcommissie van de
muziektent.

We heten Mirjam en Winnie van
harte welkom in het bestuur!

Zuidelijke
ontsluitingsroute

Ellecoms Belang heeft zich aangemeld
als stakeholder/belanghebbende van
het project EerbeekLoenen2030. De
Zuidelijke Ontsluitingroute wordt de
nieuwe verbinding tussen de A50 en
de A348, om Loenen en Eerbeek heen.
Hierdoor wordt een toename van het
(vracht)verkeer verwacht dat via de
N786 (de weg langs het kanaal van
Eerbeek naar Dieren) en de Traverse
Dieren over de Ellecomsedijk zal gaan
rijden en zal zorgen voor een hogere
verkeersintensiteit.

Wij willen als Ellecoms Belang graag
partij zijn in de besprekingen om daar
de belangen van onze inwoners te
behartigen en oog te houden op het
behoud en verbeteren van de
leefbaarheid in ons dorp.

Contactpersoon is Frans de Boer,
andere geïnteresseerden zijn van harte
welkom. Voor de meest actuele
informatie over het project:
www.eerbeekloenen2030.nl/
Wegennet.

Geluid is een gek ding

Geluid gaat alle kanten op, het vloeit als water door onze omgeving.
Voor Ellecom geldt dat het geluid uit de directe omgeving vooral komt
van het spoor en door drukke verkeerswegen. We leven ook in de tijd
dat het voller en drukker wordt in ons land, de geluidsproductie neemt
toe en dat beïnvloedt onze leefomgeving. Je kunt je afvragen van wie
is de buitenruimte? Ellecoms Belang heeft ideeën via een digitale
inventarisatie opgehaald en deze zijn ingediend bij het bouwteam van
de provincie Gelderland. Zie hierover het artikel op pagina 7.

Lelystad Airport en Stichting Red de Veluwe
Naast de geluiden vanaf de grond, komt er mogelijk geluid vanuit de
lucht door de voorgenomen opening van Lelystad Airport. Een
vliegveld bij Lelystad met plannen voor (laag)vliegroutes boven de
Veluwe en ook pal over Ellecom. Dat betekent dat we dan ook vanuit
de lucht verkeersgeluid gaan horen.

Dit vliegveld staat om verschillende redenen ter discussie, waaronder
milieu, biodiversiteit en leefbaarheid. We willen jullie graag
informeren over deze ontwikkelingen en jullie wijzen op Stichting Red
de Veluwe die hiervoor al enige jaren veel werk heeft verzet en
expertise heeft opgebouwd. Onlangs hebben we samen met hen
gezorgd voor de huis-aan-huis verspreiding van een informatiebrief

over hun activiteiten en de
mogelijkheid om hun werk te
ondersteunen. De brief vind je
ook op onze website
inellecom.nl

Mirjam en Winnie: nieuwe bestuursleden

Mirjam Schot

Winnie Maris

https://www.inellecom.nl
mailto:mailto:info@inellecom.nl
mailto:mailto:info@inellecom.nl
http://www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet
http://www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet


Voor nog meer verhalen van
'oude' Ellecommers,
kijk naar de film ‘Het Ellecomse
verhaal gaat ...’ van dorpsgenoot
Bas Krijgsman.
www.bernhaldeproductions.nl

Reinier van Zadelhoff

Nico de Winkel

Er was eens …….. een Ellecom van
voor de Tweede Wereldoorlog. Er is
een Ellecom van nu. Twee gezellige
mannen, beiden ver in de 80, vertellen
erover: Nico(laas) de Winkel, geboren
en getogen in Ellecom, en Reinier van
Zadelhoff, vanaf 1968 wonend in ons
dorp. Ze kwamen elkaar ooit tegen bij
sociale aangelegenheden zoals de
kermis, op de plek waar nu de
parkeerplaats is bij Het Sterrebos.
Over een ding zijn ze het eens: een
gemoedelijk dorp, dat is het altijd
geweest. Vroeger veel saamhorigheid,
dat is nu misschien een beetje anders
dan toen.

O
p de vraag aan Nico wat hij
vroeger zo waardeerde,
noemt hij de clubjes en

verenigingen, zoals de Christelijke
Jongemannen Vereniging (CJV) en de
Zondagsschool met juffrouw Breikous.
Dat was natuurlijk haar bijnaam.
Nico’s vrouw Jo vult aan: ‘en de
Plattelandsvrouwen’. Deze vereniging
zorgde voor het broodnodige plezier
door lezingen en films aan te bieden.
Reinier vertelt met veel enthousiasme
over zijn bezigheden in zijn jeugd.
Geboren in De Steeg kwam hij in zijn
jeugd veel in Ellecom. Hij viste graag
en zocht verschillende mooie plekjes
aan de IJssel. Hij had een kano en later
een zeilboot. Toen hij zelf al op de
lagere school zat, bracht hij vanuit De
Steeg - altijd lopend - zijn zusje naar
de kleuterschool in Ellecom, deze was
gehuisvest in het gebouw waar nu
Ananda Yogacentrum zit.

Het was oorlog en het was dus nooit
zomaar een wandeling. Ze moesten
altijd langs Avegoor lopen, waar de
Joden waren ‘opgehokt’ door de
Duitsers. En wee je gebeente als je je
blik richtte op het gebouw of op de
mensen. Dus hoofd recht vooruit en
gaan! Nico vertelt dat iedereen de

gordijnen moest sluiten als er een
groep Duitsers met Joden passeerde.
En als je bij de bushalte middenin het
dorp op de bus stond te wachten,
moest je je snel omdraaien: je mocht
het niet zien!

En wat nog meer? Aan het begin van
de oorlog lopend een veilig
onderkomen hebben moeten vinden,
nog onwetend waar ze terecht zouden
komen. Zo was het gezin van Reinier
genoodzaakt van De Steeg naar
Arnhem te lopen, en Nico moest met
zijn ouderlijk gezin te voet van
Ellecom naar Loenen. Naast de nare
dingen die de oorlog met zich mee
heeft gebracht, werd er ook
kattenkwaad uitgehaald: belletje
trekken. En er was lol bij het spel
‘vlakovertje’ in het grote plantsoen.

Nico heeft zijn hele leven vrijwilli-
gers werk gedaan: onder andere als
secretaris van Diakonessen Arbeid,
gevestigd in het toenmalige Wijkhuis,
en als voorzitter van de jeugd-
commissie van de kerk. Met hart en
ziel heeft hij ruim 30 jaar zorg
gedragen voor de begraafplaats. Hij
was bovendien bij alle begrafenissen
aanwezig.

Reinier heeft zijn sporen verdiend als
bankwerker bij de Gazellefabriek. Niet
alleen als uitvoerder. Men noemde
hem ‘Lampje’, naar de stripfiguur in
Donald Duck, die ook zulke goede
ideeën had. Later is hij in de bouw
gegaan. Dat komt nog steeds goed van
pas bij al zijn kluswerkzaamheden.

Het heeft hen beiden gesterkt in wie ze
nu nog zijn: doorzetters, met liefde
voor mens en dier. Want ja, voor Nico
zijn de vogels in de volière in zijn tuin
een fijne hobby. Reinier wordt
enthousiast als hij vertelt over de bijen

die hij als imker houdt: ‘Door de bijen
loop ik de hele zomer met de natuur
mee.’

Als deze mannen voor een dag
burgemeester van Ellecom mogen zijn,
dan zou Nico graag de saamhorigheid
terugkrijgen, zoals deze er vroeger
was. Reinier zou graag bij elke
toegangsweg van Ellecom levensgroot
30 kilometer op de weg zie staan,
zodat er wat rustiger gereden gaat
worden.

Genoeg goede ideeën hebben deze
mannen voor het dorp. Mooi als
daarmee de verbinding tussen jong en
oud kan blijven. Er is geen ‘Nieuw
Ellecom’ zonder ‘Oud’.
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Wonen In Ellecom

Ellecom ‘Oud en Nieuw’Historie Landgoed Bernhalde -
deel twee
Marinus Havelaar bouwde in 1844 het herenhuis
Bernhalde.

Na zijn overlijden op Bernhalde in 1865 volgde een jaar
later een boedelverdeling, waarbij een helft der
bezittingen in handen kwam van zijn zoon Jacob
(politicus, wethouder te Rheden) en de andere helft aan
zijn zoon Willem. Jacob bleef wonen op Bernhalde tot ca.
1878, waarna hij in Drenthe aan de slag ging als directeur
van Provinciale Waterstaat.

Het huis werd in 1886 te koop aangeboden maar het zou
nog jaren duren voordat er een serieuze gegadigde was. In

1894 kochten prof. Sytze Hoekstra en echtgenote Rebecca van Geuns het
huis met tuinen. De heer Hoekstra kwam hier al vier jaar later te
overlijden, zijn weduwe overleed in 1909. Haar zus, Regina van Geuns,
wonende in villa ‘Geuberka’ naast Hofstetten, verkocht het pand met land
datzelfde jaar aan de heer en mevrouw Van Schelle - van der Does de Bye.

Wegens vertrek naar elders werd het huis in 1913 al weer doorverkocht
aan ijzerwarenhandelaar H.W. Massink uit Zutphen. De
bewonerscarrousel kwam hiermee voor langere tijd tot rust. Na het vroege
overlijden van haar echtgenoot in 1923 is mevrouw Elizabeth Massink – de
Rooy op Bernhalde blijven wonen tot aan haar dood in 1967.

De statige mevrouw Massink stond in Ellecom niet alleen bekend als
dame van stand maar ook als weldoenster. Ze was gul voor diegenen die
haar financiële hulp inriepen. Zo kon met haar steun op het dorpsplein op
18 oktober 1947 een door de vijftigjarige muziekvereniging Excelsior node
gemiste muziektent worden opgericht. Een eerste steen werd met tekst ter
ere van haar als beschermvrouwe van Excelsior ingemetseld.

In de Tweede Wereldoorlog werd het huis Bernhalde, zoals vele grote
villa’s in het dorp, door de Duitsers gevorderd. Mevrouw Massink heeft na
de oorlog gehoor gegeven aan de roep vanuit de gemeenteraad om
woonruimte en liet het pand splitsen in twee wooneenheden. Het
rechterdeel werd verhuurd aan het echtpaar Mr. C.W. Ritter.

Het huwelijk van de heer en mevrouw Massink was kinderloos gebleven.
Na haar dood werd de inboedel geveild en het pand in legaat vermaakt
aan de bejaardenstichting Pro Senectute. Vanwege de eraan verbonden
opdracht tot bejaardenopvang weigerde de instelling het legaat als zijnde
onbruikbaar.

Men verkocht het, tegen de notariële opdracht in, aan de welgestelde
familie Harmsen (directeur Gelders Overslagbedrijf in Arnhem) die ook in
Ellecom het huis ‘De Olde Wehme’, ‘Sonnevanck‘ aan de Rijksweg en een
deel grond van ‘Bergstein‘ bezat. Hij liet zijn zus en zwager Overeem het
linkergedeelte naast de familie bewonen. Midden jaren zeventig werd het
huis verkocht aan de familie Spanbroek. Zij was familie van aannemer en
projectontwikkelaar Reinders uit Dieren. Een groot deel van de tuinen, dat
reikte tot aan de Zutphensestraatweg werd verkaveld en verkocht aan de
firma Reinbouw voor villabouw. In de periode 1978 tot 2008 zijn op dit
terrein ruim twintig moderne villa’s gebouwd.

Mede hierdoor is villa Bernhalde mogelijk gered voor afbraak. Het staat
nog als een monumentaal voorbeeld van de imposante villabouw uit de
19e eeuw.

John Striker

Het eerste deel stond in In Ellecom 2020-04 en ook na te lezen op
www.inellecom.nl.

Duurzaam Opgewekt
Ellecom - DOE
Het overleg met de gemeente over de
mogelijkheden en beperkingen die er
zijn voor de aanleg van zonnevelden
in de Ellecomse Polder heeft tot dusver
het volgende opgeleverd:

1. Onze inbreng wordt door de
gemeente (wethouder Klomberg)
erg gewaardeerd en beoordeeld
als zeer goed inhoudelijk
onderbouwd.

2. Op ons aandringen heeft de
gemeente het deel van de Polder
dat in aanmerking zou kunnen
komen voor zonnevelden
teruggebracht van 25% naar 10%.
Een mooi resultaat!

3. Onze argumentatie om uitsluitend
kleinschalige, landschappelijk
goed ingepaste zonnevelden in de
rand van de polder (langs A348)
mogelijk te maken, wordt door de
gemeente echter niet
overgenomen.

De door ons opgestelde
Cultuurhistorische Waardering van de
Ellecomse Polder wordt wel mee-
genomen bij het opstellen van de
Beleidskaders. Deze beleidskaders zijn
tot 15 april ter inzage gelegenheid om
te reageren. Maak hier gebruik van!

Meer informatie staat op inellecom.nl/
DuurzaamOpgewektEllecom. Tevens
staat daar ook ons emailadres, reacties
zijn van harte welkom!

Duurzaam Opgewekt Ellecom

Natuurspeelplek

Januari 2021 heeft de gemeente
Rheden toestemming gegeven
voor de aanleg van een
Natuurspeelplek met
waterpomp, centraal in
Ellecom, aan de rand van "Bosje
Mees".

Meer hierover in het volgende
nummer van dorpsblad In
Ellecom.

https://www.berhaldeproductions.nl


Sinds oktober heb ik een stukje IJsseloever
geadopteerd. Mijn stuk loopt van Elleburg
(de brug van Doesburg) tot ongeveer 1 km
zuidwaarts ter hoogte van de sluis van
Doesburg.
Het idee kwam toen de Gemeente Rheden
een oproep deed om wat aan de plastic soep
te doen. Aangezien ik me altijd erger aan het
zwerfafval wat er ligt, heb ik mij opgegeven.
En achteraf niet als enige, het liep storm!
Voor wie achter het net heeft gevist of het
leuk vindt om ook af en toe even over de
oever te lopen, is welkom om samen met mij
het stuk schoon te houden.
Qua afval viel het me de vorige keer aardig
mee, na balanceren van oeversteen naar de
volgende steen haalde ik ongeveer een volle
zak met blikjes, touw, plastic zakjes, mond-
kapjes en helium-balonnetjes van de oever.
Nu het hoge water weer is gezakt ben ik
benieuwd wat er nu achtergebleven is.

Wil je me helpen? App, bel me of mail me.
Eva Riemersma 06-18850978,
riemersma.eva@gmail.com

Wil jij
ook
wat
doen

aan de
plastic
soep?

6
7

6
7

Werkgroep EEN -
Ellecom Energie Neutraal

In coronatijd is het niet mogelijk om informatiebijeen-
komsten te organiseren en dus moesten we naar andere
manieren zoeken om onze missie te realiseren. Want die
missie was en is de ondersteuning van individuele
bewoners in het verduurzamen van hun woning.

En die verduurzaming blijkt niet eenvoudig nadat de eerste
stappen gemaakt zijn zoals die bijvoorbeeld beschreven
staan in de Bespaarladder van de Woningbond die we
recentelijk huis aan huis hebben rondgebracht. Want wat
doe je eerst en waar haal je de kennis vandaan om de
goede keuzes te maken? En komen maatregelen die je wilt
nemen in aanmerking voor subsidie?

Duidelijk is dat een goed advies vooraf van groot belang
is: wat levert het meest op in termen van reductie van CO²
en is ook nog eens betaalbaar. Daarom zijn we de
afgelopen maanden bezig geweest uit te zoeken hoe we

dat het best kunnen ondersteunen. We hebben adviseurs
uitgenodigd een huis te onderzoeken en een advies te
geven over de weg naar verduurzaming. De uitkomst viel
kwalitatief niet altijd mee maar sommige bureaus geven
een goed advies. Daarmee zijn we in gesprek om te zien
of we voor bewoners van Ellecom tot goede afspraken
kunnen komen.

Ook zijn we in de Bernaldelaan gestart met een pilot om
te zien of het voor woningen die in eenzelfde periode zijn
gebouwd en qua type veel op elkaar lijken, een soort
referentiebeeld te maken: op basis van onderzoek bij één
of twee woningen een advies geven waar alle
woningbezitters mee vooruit kunnen. De pilot loopt nog
maar nu al is duidelijk dat woningen qua bouwperiode en
type erg dicht bij elkaar moeten zitten om een goed
referentiebeeld te maken. Dalstein zal daar mogelijk wel
aan voldoen, de Bernaldelaan wat minder.
Tot slot zijn een paar inwoners met EEN informatie aan het
verzamelen over hoe inwoners bezig zijn met hun
verduurzaming, weke stappen zij nemen en waarom ze
die genomen hebben. Daaruit komen mooie voorbeelden
en inzichten waar anderen wat aan kunnen hebben. Wat
denk je bv van de uitspraak dat het erg lonend is voor
zowel reductie van CO² uitstoot als de energierekening,
als je een gasketel van bv 12 jaar toch al vervangt voor
een echt moderne gasketel?
We zijn met de gemeente in gesprek over de vraag of zij
de informatie in de vorm van een Wiki toegankelijk op
hun IT-systemen willen zetten. Zodat we dat voor alle
Ellecommers online inzichtelijk kunnen maken.

Kortom, we blijven bezig. En als het kan gaan we weer
informatiebijeenkomsten organiseren. Daarvoor hebben
we wel uitbreiding nodig. Dus als je mee wilt doen met
Ellecom Energieneutraal, spreek dan één van ons aan.

Frans de Laaf, Peter Jezeer, Ton van Rheenen
ellecomenergieneutraal@gmail.com

Enthousiast kwam ze de
begraafplaats op, met een
heideplantje in de hand. Zoekend
keek ze rond en wijzend op het
plantje vroeg ze: ‘Waar zal ik dit
achterlaten? Het is zo maar een
cadeautje, voor als je op bezoek
komt.’

Het was op onze maandelijkse
vrijwillige-onderhouds-meewerk-dag
en we vroegen aan de onverwachte
bezoekster wat haar hier bracht.
‘Nieuwsgierigheid’, antwoordde ze.
‘Vanuit de trein kijk ik altijd naar dit
paradijselijke oord en ik vond het nu
hoog tijd om weer eens persoonlijk te
komen kijken. Graag wil ik nu van
nabij zien of mijn trein-blik klopt. En
hoe een mooie begraafplaats de
nieuwe milieumaatregelen vertaalt.’

Zo’n frisse blik van iemand die vage
herinneringen heeft aan het oude
onderhoud, kijkt open en onbelast
naar de huidige staat van deze oude

begraafplaats. Ze liet zich nu graag
rondleiden en voorlichten.

En wij wilden deze vraag met plezier
beantwoorden.Onze uitleg:
Door het verbod een paar jaar terug
om bepaalde onkruidbestrijders nog
langer te mogen gebruiken, vereiste
het onderhoud van de begraafplaats
een andere aanpak. Het beleid werd
meer gericht op duurzaamheid. Het
betekende meer werk maar ook de
mogelijkheid tot meer diversiteit.

Onderzoeken wezen uit dat het de
laatste tijd slecht gesteld is met de
algemene insectenstand. Zelfs een
dramatische achteruitgang van maar
liefst 75 % wordt genoemd.
Opvallend is inderdaad dat je bij
huidige autoritjes veel minder dan
vroeger je voorruit hoeft te poetsen!
Dat is weliswaar handig, maar minder
insecten betekent ook minder
gewasbestuiving en dus ook minder
voedselproductie.

Gelukkig heeft onze tuinman Paul,
die verantwoordelijk is voor het
onderhoud, veel kennis over de
diversiteit van planten die deze
vliegende insecten lokken en nodig
hebben. We denken aan vlinders,
bijen, hommels etc. Er worden hier
steeds meer bepaalde bloemen en
planten geplant op daarvoor
geschikte plekken. We zien in korte
tijd al resultaat van deze aanpak.

Het is natuurlijk wel een werkwijze
die afwijkt van de oorspronkelijke
verzorging van de begraafplaats. Dat
kan betekenen dat de oude recht-
hebbenden zich niet onmiddellijk
herkennen in deze wijze van onder-
houd. We hopen echter dat deze
opzet ook door hen verstaan wordt.

Onze bezoekster knikte instemmend:
‘Toch kan ik me voorstellen dat voor
hen deze veranderde aanpak, die hun
vertrouwde beeld verstoort en
waarvan het resultaat niet onmiddel-
lijk duidelijk is, wel moeilijk is. Vaak
uitleggen is mijn advies, net zoals
jullie dat nu bij mij hebben gedaan.
Juist zo’n rustig gelegen plaats als
deze is een ideale bron van
diversiteit.
Hier komen in de tijd verleden,
heden en toekomst samen. Zo kan
een begraafplaats ook meerdere
functies tegelijk hebben:
● Een rustplaats voor onze overleden
geliefden,

● Een mijmerplaats voor eigentijdse
rustzoekers

● Een voedselbron voor insecten en
dus voor ons toekomstige voedsel.’

Na deze wijze woorden, die nog wel
even zullen naklinken, ging ze
opgewekt weer op weg naar haar
trein.

Marianne Reynders

Biodiversiteit op de begraafplaats

Ik Hark in Ellecom heeft genoten van de winter, de
sneeuw en het ijs. Nu de sneeuwklokjes en
toverhazelaar bijna zijn uitgebloeid, ontwaakt
Ellecom met blazers die het laatste blad uit de
gazonnetjes spuiten. Een nieuw tuinseizoen begint!

Ik hark in Ellecom gaat het voorjaar in met natuur-
lijk tuinieren, ook voor kinderen: wat gebeurt er in
de grond, wat komt er tot leven en hoe maken we
een tuin waarin ook wormen, kevers, insecten en
ook vogels zich thuis voelen? En hoe laat je dit zien
met tekeningen, schetsen en foto's van je eigen
biotoop. Nieuwsgierig, meedoen?

Kijk op onze facebookpagina: ikharkinellecom.

Renovatie A348

Na vier digitale bijeenkomsten
waarbij Ellecoms Belang als
stakeholder aanwezig was, ging
helaas een locatiebezoek met het
bouwteam en bewoners van Ellecom
om de weg vanaf het dorp te
bekijken, wegens corona niet door.

We hebben een presentatie gemaakt
waarin we de kenmerken van het
dorp en onze wensen beschrijven.

Onze boodschap aan het bouwteam:
Ellecom wordt aan twee kanten
omsloten door provinciale wegen en
aan één kant door het spoor. De
A348 ligt aan de zuidzijde van het
dorp, aan de noordzijde wordt het
dorp begrensd door de spoorlijn
Arnhem-Zutphen en aan de oostzijde
door de N348/ Ellecomsedijk.
De A348 doorsnijdt de uiterwaarden
van de gemeente Rheden en biedt
naast de voordelen van goede

bereikbaarheid ook nadelen voor ons
dorp. Door de flinke hoeveelheden
(vracht)verkeer die deze snelweg
verwerkt en door het feit dat de weg
vijf meter boven het maaiveld
uitsteekt, veroorzaakt de A348 veel
geluidshinder. De ambitieuze en
innovatieve aanbesteding voor een
CO²-neutrale renovatie van de A348
biedt kansen voor Ellecom om met
het bouwteam en de provincie
Gelderland mee te denken over
verkeersgeluid, biodiversiteit en
energietransitie.

Ellecoms Belang vertegenwoordigt
haar leden en informeert overheden
over het behouden en het verbeteren
van de leefbaarheid van de inwoners
van Ellecom.

Via een digitale inventarisatie heeft
Ellecoms Belang in november 2020
de dorpsbewoners gevraagd wat hun
wensen zijn voor de renovatie van de
A348.

Dit is de top-4
1. Geluidsreductie staat met stip op

één
2. Verbetering van de inpassing in het

uiterwaardenlandschap en
daarmee het zicht op de weg

3. Het leveren van een bijdrage aan
energieopwekking

4. Bijdrage aan een duurzame en
gezonde leefomgeving

Wil je de hele presentatie digitaal
zien kijk dan op www.inellecom.nl.

Binnenkort horen we over het vervolg
en of onze wensen worden mee-
genomen in de uitvoering van de
renovatie van de A348.

Edmond Verhelst en Betty Suurenbroek

https://www.facebook.com/ikharkinellecom
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