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‘Onze strijd voor een visvijver moet toch een keer worden beloond’, aldus Job 
Buitenhuis, voorzitter van de hengelsportvereniging De Voorn (uit de Rhenens 
Betuwse Courant van 18-12-1991).  
In de Palmerswaard bij Rhenen moet na een ontgronding van deze uiterwaard zowel 
een natuurgebied als een recreatieterrein komen. Dat staat in een rapport van de 
projectgroep Palmerswaard. De projectgroep stelt het westelijk deel van de 
Palmerswaard na de ontgronding in te richten als natuurgebied (oppervlakte 29 
hectare). Het sluit dan aan bij een al bestaande strook natuur langs de noordkant van 
de uiterwaard. Het recreatieve deel krijgt een oppervlakte van 7 hectare en bestaat 
onder andere uit een jachthaven voor ongeveer 250 ligplaatsen, een visvijver en een 
surfoever. Gedeputeerde Staten van Utrecht en B. en W. van Rhenen stemmen in 
principe in met het voorstel. 
 
Op korte termijn  zal bij de provincie een aanvraag voor een ontgrondingvergunning 
worden ingediend. De ontgronding zal een gebied van 10 hectare beslaan. De 
zandwinplaats die dan ontstaat zal onderdeel gaan uitmaken van het in te richten 
natuurgebied. De Palmerswaard is al enige tijd in beeld als locatie voor zandwinning. 
 
PALMERSWAARD 
 
Voor een deel van de Palmerswaard is al een ontgrondingvergunning afgegeven aan 
de steenfabriek ‘Over Betuwe’. De uitbreiding van de ontgronding is nodig voor de 
noodzakelijke zandwinning in de provincie na het wegvallen van de locatie 
Prattenburg. In de projectgroep zijn Rijkswaterstaat , de directie NBLF (Natuur, Bos, 
Landbouw en Fauna), provincie Utrecht, gemeente Rhenen en de steenfabriek 
 ‘Over Betuwe’ vertegenwoordigd. 
Dit gezamenlijke persbericht van de provincie Utrecht en de gemeente Rhenen, dat 
in december van dit jaar verscheen, moet vooral de Rhenense 
Hengelsportvereniging ‘De Voorn’ weer volop hoop geven. Hoop op een visvijver in 
haar gemeente, waar validen en invaliden hun dobber te water kunnen laten. Echter 
het woord principe, dat voor de Rhenense vereniging niets anders inhoudt dan een 
slag om de arm houden, wordt zo langzamerhand een nachtmerrie voor de 
Rhenense vissers. 
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VISVIJVER 
 
Al meer dan 20 jaar is ‘De Voorn’ bezig een visvijver in haar gemeente te krijgen. Al 
meer dan 20 jaar is van gemeentewege de vereniging de verwachting in het 
vooruitzicht gesteld, dat er een visvijver in Rhenen zou komen. Tot op de dag van 
vandaag is dat niet het geval. 
 
HOOP 
 
Toch blijft de vereniging onder voorzitterschap van Job Buitenhuis hoop houden  ooit 
nog eens in eigen water te kunnen vissen. Is die wens na zoveel jaren van wachten 
nog wel reëel? De vraag stelden we aan Job Buitenhuis. ‘Als vereniging zou je niet 
goed bezig zijn als je niet meer in een goede afloop gelooft en voor je belangen zou 
strijden, ook al heb je zo’n 20 jaar bot gevangen bij de overheid. Maar het moet er 
toch ooit eens van komen! We hebben een nieuw houvast gekregen. In januari van 
het volgend jaar wordt er naar alle waarschijnlijkheid een notitie omtrent de 
jachthaven in de uiterwaarden verwacht. Daarin is hopen wij ook het creëren van een 
visvijver opgenomen. Hopelijk wordt dit weer niet de grond in geboord, zodat we 
weer een illusie armer zijn’ , aldus de voorzitter. 
In de jongste uitgave van het verenigingsblad schrijft de voorzitter, dat de politieke 
partijen in Rhenen ongeveer fiftyfifty staan tegenover het plan om in Rhenen een 
visvijver aan te leggen. Het is de grote vraag naar welke kant de balans uit zal slaan. 
Uitgerekend de Partij van de Arbeid,, waarmee de meeste leden van onze vereniging 
affectie hebben, heeft het zwaard van Damocles in handen en laat het boven ons 
hoofd hangen. Als deze partij toebijt dan wordt de kans op een visvijver groter, aldus 
de heer Buitenhuis. 
Een chronologische bloemlezing: 
1970: De Voorn, onder voorzitterschap van de heer E. van de Bovenkamp lanceert 
het idee, om een visvijver te creëren met aangepaste visplaatsen voor 
gehandicapten, jeugd en ouderen en deponeert dit plan bij de gemeenteraad van 
Rhenen. Twee jaar later is er een onderhoud met B. en W. 
In 1976 verneemt De Voorn dat er in de investeringsstaat een bedrag is opgenomen 
voor de aanleg van een visvijver aan de Cuneralaan te Rhenen. 
 
RECEPTIE 
 
Op een receptie van De Voorn, ter gelegenheid van haar 45 jarig jubileum, wordt 
door de heer Glasbergen, de toenmalige wethouder van de PvdA, de Blauwe Kamer 
als alternatief genoemd. Bij de Stichting Utrechts Landschap kreeg men nul op het 
rekest. ‘De Stichting voerde een behoudend beheer over het visvergunningbeleid. 
Wat wil zeggen, dat een zogenaamd uitsterfsysteem werd gehanteerd, nieuwe 
vergunningen werden en worden nog steeds niet afgegeven’, aldus Job Buitenhuis. 
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In 1979 geeft een andere wethouder, de heer Van Dijk de vereniging opnieuw hoop 
door de verwachting uit te spreken, dat in 1980 Rhenen een visvijver zal hebben. Die 
komt er niet! Gedeputeerde Staten liggen dwars. Een jaar later ontvangen alle 
gemeenteraadsleden een notitie over sportvissen voor gehandicapten. Vervolgens 
gooit de Provinciale Planologische Commissie roet in het eten. Het plan om aan de 
Cuneralaan een visvijver aan te leggen wordt door de P.P.C. resoluut van tafel 
geveegd. 
 
 
TEGENSLAG  
 
Tussen 1983 en 1989 krijgt De Voorn een andere tegenslag te verwerken. Het gaat 
hierbij om een landelijke tendens. Bij diverse sportverenigingen komt de klad in het 
ledenbestand. 
Velen bedanken voor de vissport. Ook de Rhenense vereniging wordt hierin niet 
ontzien. 
Lange tijd later, na acht jaar legt De Voorn, in samenwerking met de Rhenense 
amateurarcheoloog de heer Mom een alternatief als tegenhanger voor het 
Veerwegproject op tafel. Op dit alternatief wordt zo goed als géén reactie ontvangen 
van de gemeente Rhenen. Inmiddels staan we op de drempel van 1992 en nog 
steeds heeft Rhenen géén visvijver!!! 
Stoïcijns gaat De Voorn, onder voorzitterschap van Job Buitenhuis en die niet minder 
dan 500 leden telt, door met de strijd voor een visvijver. De vraag is, of die strijd die 
men steeds op een sportieve wijze heeft gevoerd ooit eens beloond zal worden. Een 
gemeenplaats ‘de tijd zal het leren’ is hier zeker op zijn plaats. 
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