
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

zich achter elkaar", zegt raadslid 
Piet Donkers."Ons steunfractielid 
Ton Hooymans, die zwerfvuil op 
ruimt, wordt van het kastje naar de 
muur gestuurd  " 

Gert-Jan Engelen van het Burger 
collectief Dreumelse Waard ziet 
het ook. "Rijkswaterstaat, Staats 
bosbeheer, visclub en gemeente de 
een weet niet wat de ander doet. 
Daarom moet de gemeente ze bij 
elkaar brengen." 

 
 

_ Paniek 
De Boomgroep Wamel en het Bur 
gercollectief zien de crossers met 
motoren,  quads   en   opgevoerde 
brommers.en de wildkampeerders 
als belangrijkste boosdoeners. 
Crossen gebeurt er al jaren. Maar in 
de  coronatijd  is het  toegenomen 
volgens de twee bewonersgroepen. 

"Ze veroorzaken  schade aan de 
begroeiing, verstoren het dierenle 
ven en zorgen voór paniek bij de 
schapen'',  meent  Ab  Vermeulen 
van de Boomgroep. "Voor wande 
laars en kinderen levert het onvei 
lige situaties op en dijkbewoners 
ervaren veel overlast. Kampeerders 
vervuilen  de uiterwaarden  met de 

   rommel die zij achterlaten."   

 

De bewonersgroepen hebben bij 
R11kswaterstaat, Domeinen en 
Staatsbosbeheer aan de bel getrok 
ken. Daardoor wordt er bij het ha 
ventje van Dreumel een hek ge 
plaatst. "Dat is een eerste stap, maar 
niet afdoende", zegt Vermeulen. 
Boomgroep en Burgercollectief 
roepen iedereen die ongewenste 
dingen ziet deze te melden bij de 
gemeente. 

West Maas en Waal zegt dat er 
toezicht is van de politie en de ei 
gen bijzonder opsporingsambte 
naar (boa). De politie heeft wel 
overlastmeldingen gehad. "Maar 
we zien geen toename ten opzichte 
van andere jaren. De wijkagent is 
op de hoogte van wat er speelt'', 
zegt een woordvoerder. 

Rijkswaterstaat gaat overleggen 
met de bewonersgroepen. Jeroen 
Vorstman, hoofdboswachter van 
Staatsbosbeheer  is het helemaal 
eens met deverontruste bewoners. 

Z ijn inzet: overtreders worden 
ge- 

waarscbuwd, boswachters en de 
boa van Staatsbosbeheer maken de 
huisregels duidelijk. In andere ge 
bieden van deze organisatie leidt 
dat tot een duidelijke afuame van 
overlast. "We willen ook samen 
werken met de boa's van de ge 
meente, van de wildbeheereen 
heid Jagers, PD)." 

Ook borden moeten de huisre 
gels duidelijk maken. Een weg die 
niet kan worden afgesloten met 
een hek omdat boerenland  toe- · 
gankelijk moet blijven, wil Vorst 
man voorzien van een 'verboden 
in te rijden'-bord. Hem zijn vooral 

 

de loslopende honden een doorn 
in het oog. "Ze nemen vossen, das 
sen, hazen en reekalfjes te grazen. 
Met hoogwater is het nog erger, 
want dan komt het wild samen op 
droge plekken ." Hekken en afras 
teringen  helpen  niet  altijd.  Ze 
worden vernield om het gebied in 
te komen. Vissers en baders rijden 
illegaal met hun auto tot aan de ri 
vier.De bevers zijn er de dupe van. 

 

Gert-Jan Engelen van het Bur 
gercollectief denkt dat een oplos 
sing kan liggen in het aanwijzen 
van een legaal losloopgebied voor 
honden en vooral een legaal cross 
gebied. 

West Maas en Waal wil daar 
niets van weten. "Dat gaan we niet 
doen", zegt de woordvoerster. "Als 
ze al willen crossen, dan moeten 
ze een vergunning aanvragen." 

 

Rommel, schade aan de natuur 

en onveilige situaties. Bewoners 

en eigenaars van de uiterwaar 

den vragen om actie tegen de 

overlast. 

 
Peter Deurloo 

Wamel/Dreumel 

De uiterwaarden van de Waal tus 
sen Dreumel en Wamel zijn een 
vrijplaats voor afvaldumpers, cros 
sers, wildkampeerders en mensen 
die hun honden los laten lopen. De 
problemen zijn moeilijk aan te pak 
ken, onder meer door het versnip 
perde grondbezit in het gebied. 

Bewonersgroepen,  Staatsbosbe 
heer en de politieke partij Sociaal 
Maas en Waal zijn het zat. Zij wil 
len dat de gemeente West Maas en 
Waal  actie  onderneemt.  Ze  zou 
Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat 
- die de meeste grond bezitten - 
maar ook de bewoners, de boa's en 
de politie bij elkaar moeten roepen 
om afspraken te maken, vinden zij. 

De  gemeente  reagee.rt  afhou 
dend. Wethouder Ans Mol laat via 
een woordvoerster weten dat de ui 
terwaarden niet van de gemeente 
zijn, maar van anderen."We heb 
ben er weinig tot niets te vertellen. 
Als instanties en bewoners om de 
tafel willen, moeten zij daar zelf het 
initiatief toe nemen." 

Volgens Sociaal Maas en Waal 
past die reactie in een patroon. "In 
stanties en overheden verschuilen 


