
STICHTING DE ZEVEN KASTELEN 

INGEKOMEN 

07 DEC. 2021 

Gemeenteraad West Betuwe 

Postbus 112 

4190 CC Geldermalsen 

Betreft: Zienswijze Omgevingsvisie 

Datum: 6 december 2021 

Edelachtbare Raad der gemeente West Betuwe, 

Stichting de Zeven Kastelen heeft als doel de geschiedenis 

van de zeven verdwenen kastelen van Dell te doen 

herleven, met inbegrip van de landschappelijke omgeving 

en aanleg. 

Graag wordt dit met de twee volgende kaarten toegelicht, 

waarbij voor meer informatie wordt verwezen naar onze 

website. 

, 

Het gebied waarop de Stichting haar aandacht richt wordt 

globaal begrensd door de Linge, Enspijk, de Hooiweg en de 

Voorvliet. Dit gebied is in geel aangegeven op 

bovenstaande historische kaart uit 1850. 
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II 

In en om het dorp Deil hebben zeven kastelen gestaan: 

Bulckesteyn, Schoresteyn, Palmesteyn, Reinestein, 

Vogelenburg, Ringelestein en Bakerbosch. Op 

bovenstaande kaart zijn de locaties aangegeven met de te 
respecteren beschermingszones. 
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Uit uw concept omgevingsvisie blijkt voor het aandachtsgebied van de Stichting dat deze : 

- voor het grootste deel bestaat uit een Nationaal Landschap, 

- deels bestaat uit Groene ontwikkelzone en Gelders Natuurnetwerk, 

- deels grenst aan de Beschermde buitenplaats Marienwaerdt, 

- twee Molenbiotopen met een straal van 350 m kent. 

Verder blijkt uit uw visie onder 3.5 (pg 49) 'Landbouw' dat u ambities noemt zoals ruimte voor (o.a.) schaalvergroting, 

teeltondersteunende voorzieningen, etc. Vervolgens noemt u onder 3.7 ( pg 57) Natuur, cultuur en recreatie' bijzondere 

waarden en kansen. Deze ambities laten samen met de ondertitel op pagina 64 'Een bloeiende fruitgemeente in een prachtig 

rivierenlandschap' een groot potentieel conflict zien. De richting waarin met name de fruitteelt zich beweegt tast de 

landschappelijke beleving in steeds grotere mate aan door het gebruik van teeltondersteunende voorzieningen (zoals 

boogkassen, hagelnetten, betonpalen, etc). De Stichting acht het gevaar groot dat uw raad de (economische) waarde van een 

prachtig rivierenlandschap niet zwaar genoeg laat wegen. 

Uit uw visie blijkt mij niet de aanduiding van het beschermingswaardige kromakkercomplex, zoals hieronder op de kaart in rood 

aangegeven: 

Uw Raad wordt gevraagd in de omgevingsvisie rekening te houden met de geschiedenis van de zeven kastelen en het 

daaromringende landschap door: 

- De locaties met de beschermingszones van de zeven kastelen op uw kaart en legenda van pg. 23 aan te geven., 

- De landschappelijke waarden in het aandachtsgebied van de Stichting een beschermingswaardige status te geven  

o voor zover gelegen binnen het Nationaal Landschap, Groene ontwikkelzone of Gelders Natuurnetwerk, 

o met inbegrip van een 'buitenplaats biotoop' met een beschermingszone van 350 m aan de zuidgrens van de 

beschermde buitenplaats Marienwaerdt, 

o door op pg. 77 'Agrarisch gebied' onder het eerste aandachtspunt als `specifieke plekken' concreet te noemen 

het Nationaal Landschap, de Groene ontwikkelzone, het Gelders Natuurnetwerk en ter plaatse van 

kromakkers. 
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Aandachtsgebied Stichting (met rood) geprojecteerd op uw waardenkaart. 

Graag tot het geven van een nadere toelichting bereid. 

Hoogachtend, 

ichting De Zeven Kastelen 

(Mr. Ir. D.S. van Everdingen, secretaris) 

secretarisPstichtingdezevenkastelen.nl 

Krooiweg 4, 4158 EH, Dell 
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