
Behoud het groengebied

”De Vriezenenck”
in de kern van Elst



Beste geïnteresseerde,

Betreft: aanstaande kap in 2020 van 55 bomen in kern Elst. 

Met dit schrijven willen wij uw aandacht vestigen op de verwijdering van een hoogstamboomgaard
omzoomd door balsempopulieren in het centrum van Elst. Het betreft hier 55 bomen, monumenten
in het cultuurlandschap.
Dit grote groengebied van 5000 vierkante meter, van oudsher bekend als ”De Vriezenenck”, is 
100 jaar in gebruik geweest als hoogstamfruitboomgaard en is bereikbaar via de Kruisakkers.
Dit gebied refereert aan de traditionele Betuwse hoogstamcultuur en is als zodanig weer in ere 
hersteld. Het is gelegen aan het laatste overgebleven stukje van de ”Elster Pijp”, de oorspronke-
lijke waterafvoer van het centrum van Elst. 
Deze plek vormt een onderdeel van de identiteit van het oude dorp, een historisch stukje Elst, 
onaangetast door de vooruitgang.

Daar dit agrarisch perceel is uitgegeven in erfpacht en het contract in 2021 afloopt, heeft de 
eigenaar (Stichting Rentambt van Over-Betuwe) opdracht gegeven aan de huidige erfpachter, om
volgens het contract, voor 2021 op voorhand alle bomen en heggen van het terrein te verwijderen,
met de bedoeling het gebied interessant te maken voor (project) ontwikkelaars. Dit zonder dat de
gemeenteraad een beslissing heeft kunnen nemen of ze dit unieke groengebied wil opofferen voor
woningbouw.
In 2006 heeft het college van B en W, bij een aanvraag voor woningbouw in de omgeving, 
aangegeven dat het weiland met boomgaard ”een groene plek was in een nagenoeg versteende
omgeving” en onderdeel uitmaakt van een groene enclave.

Verder wordt het weiland, de hoogstambomen en Elster Pijp vernoemd in een brochure uitgege-
ven door de Gemeente en Overbetuwe Groen Natuurlijk, als onderdeel van een natuurwandeling
door het centrum van Elst (zie bijgevoegde brochure).
De boomgaard wordt op afspraak opengesteld voor scholen, natuurliefhebbers, vogelclubs,
muziekfestivals, buurtverenigingen en fotoshoots. 
Ook is het een geliefde wandelplek door zijn, met schapen en paarden beweide, landelijke 
uitstraling.

Het verwijderen van de bomen zou een kaalslag betekenen voor het laatste grote groengebied in 
de kern van Elst (zie bijgevoegde luchtfoto en plattegrond).
Het weiland en de bomen zijn (nog) niet opgenomen in het groenstructuur plan van de Gemeente
en kunnen zonder vergunning gekapt worden. De Gemeente kan deze kap tegenhouden door een
kapbescherming op het hele gebied of bomen te vestigen.

Behoud deze groene long voor het centrum van Elst

U kunt ons steunen door de petotie tegen de kap te ondertekenen op: www.vriezenenck.nl
of op facebook: Behoud de Vriezenenck.

Namens de aangrenzende bewoners van Zülpichhof, Vlasstee, Vergert en ”De Vriezenenck”.                                          

Reacties, vragen, mail naar:
Aangrenzende bewoners
E-mail: devriezenenck@gmail.com
Website: www.vriezenenck.nl   
Facebook: Behoud de Vriezenenck          
















