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Acquoy, 1 december 2021 

Hierbij onze zienswijze op het ontwerp omgevingsvisie oktober 2021. 

- Sinds 26 juli 2021 maakt de Nieuwe Hollandse Waterlinie [NHW}, waaronder Fort

Asperen met haar i nundatiegebied en de verboden kringen , deel uit van het Unesco

werelderfgoed.

De NHW is hE;?t gro9tste Rijk�m<;>nument van Ne�erland. 

De gemeente wil inzetten op het versterken, verbreden , verbinden en vernieuwen van de 

West-Betuwse cultuur en kunst. Zo ook het belee.fbaar maken van de NMW , zodat oa de 

uitstraling en het imago van de NHW benut wordt in de toekomst , voor de recreatie en de 

educatie. 

Het is nu nog een karakteristiek groen en open gebied, een van de weinige in heel Nederland. 

Wij missen de bescherming van dit gebied op de kaarten en het ' beleefbare 'gedeelte van de 

verboden kringen. 

Zoals bij een molenbiotoop kan een NHW beschermingszone ingesteld worden , zodat de 

verboden kringen, die bij Fort Asperen horen, mede beschermd worden en de karakteristieke 

openheid van het landschap en de openheid van het dorp Acquoy tot en met waar de kringen 

lopen, behouden blijft. Mede hierdoor bied je ook bescherming aan de weidevogels en de 

biodiversiteit, wat ook belangrijke punten van de gemeente zijn, zoa�s is aangegeven in de 

omgevingsvisie. Acquoy heeft al een beschermd dorpsgezicht en dat is een van de weinige in 

de Betuwe. Dan blijft ook de rust en de open ruimtes en de sfeer in dit dorp, waardoor het een 

unieke uitstraling heeft in de West-Betuwe , behouden. Dus gaarne een aanpassing in de 

omgevingsvisie dmv het duidelijk maken van de verboden kringen met bv een biotoop voor Fort 

Asperen en een inkleuring van de kaart voor het beleefbaar maken van deze kringen. 



Ook willen wij een opmerking maken over het volgende; 

De Swipocratie is- gebaseerd op een zeer klein gedeelte van de inwoners, nml 3% ! [totaal 1589 

swipers van de ongeveer 50000 inwoners = 3%] Niet bepaald representatief en niet breed 

gedragen door alle inwoners van de West Betuwe , met keuzes over wonen, ondernemen , 

recreeren enz. De bedoeling was dat jonge mensen bereikt zouden worden, maar zo te zien is 

dat mislukt ; 75% is ouder dan 30 jaar! 

De voorbereiding is ook gedeeltelijk gedaan in 'coronatijd' , waardoor waarschijnlijk vele 

inwoners niet gereageerd hebben. 

Gaarne zien wij uw reactie tegemoet, 

Met vriendelijke groeten, 

Inwoners



' 

 




