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Persbericht 

 

 

Opslag- en schuilgelegenheden Wageningse Eng 

 

Op maandag 17 maart jl. heeft Stichting de Wageningse Eng aan wethouder Uitdehaag van de 

gemeente Wageningen advies uitgebracht over opslag- en schuilgelegenheden op de Wageningse 

Eng. Er is al jaren sprake van een toenemende behoefte bij vooral dierhouders en ondernemers op 

de eng om hun levende haven of goed beter te kunnen beschermen. De SWE heeft onderzocht hoe 

deze groeiende behoefte en de landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten van de Eng maximaal met 

elkaar verbonden kunnen worden.  Ondanks de gedane  inspanningen concludeert de SWE dat de 

extra ontwikkelruimte die geboden kan worden beperkt is. De landschappelijke en cultuurhistorische 

kwaliteiten van de Wageningse Eng gaan op veel plekken niet samen met de aanleg van 

schuilgelegenheden. De stichting adviseert de gemeente in haar rapport dan ook om: 

1. Voor volkstuinen geen extra voorzieningen toe te staan.  

2. Dierhouders beperkt ruimte te bieden voor het  plaatsen van schuilgelegenheden langs 

structuurbepalend groen en zo mogelijk deels verdiept.  

3. Ondernemers met een maatschappelijke functie en toegevoegde waarde op de Eng enige 

ontwikkelruimte te bieden.  

Omdat lokale omstandigheden bepalen of een voorziening wel of niet inpasbaar is adviseert de 

stichting de gemeente om te kiezen voor een individuele afweging en vergunningverlening. Daarbij 

geldt dat de voorziening tijdelijk van aard is. De stichting ziet geen ruimte voor generiek beleid. De 

stichting verbindt aan haar advies ook de voorwaarde dat de gemeente een passende oplossing 

bedenkt voor talloze bouwwerken die in de afgelopen jaren zonder vergunning zijn geplaatst. De 

gemeente is nu aan zet om opvolging te geven aan dit advies.  

 

Nadere verantwoording 

Stichting de Wageningse Eng heeft het afgelopen jaar gewerkt aan het opstellen van een adviesnota 

over nieuw beleid voor opslag- en schuilgelegenheden op de Wageningse Eng. Wij hebben als SWE 

dit lastige vraagstuk opgepakt omdat er bij alle betrokkenen (gebruikers, bewoners en 

belangbehartigers) een grote behoefte bestaat aan meer duidelijkheid. Het recent bijgestelde 

bestemmingsplan loste dit vraagstuk niet op en daarom hebben wij, in samenspraak met de 

gemeente Wageningen en de Territoriale Adviescommissie van de Wageningse Eng, de bouwstenen 

geleverd voor de ontwikkeling van een aparte beleidslijn. Daarvoor hebben we verschillende 

bewoners en gebruikersbijeenkomsten gehad. Bij het opstellen van het advies hebben we ook 

gebruik gemaakt van een aantal studentenonderzoeken die in de Eng zijn uitgevoerd. De SWE heeft 

zich door PRINS Projectmanagement laten bij staan in het opstellen van het advies.   

 

Verder informatie 

Het adviesrapport is vanaf maandag 17 maart te downloaden via de website van de SWE: 

www.wageningseeng.nl 

Voor vragen en overige informatie kunt u terecht bij Ronald Lanters, voorzitter van de SWE via mail: 

wageningseeng@gmail.com of per telefoon: 06-21515434. 


