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‘Sculptuurland’:
kunstwerken in het bos
P2

Vreemde Vogels
in Ederveen

Abdelnoor vindt boe-
ken over tractoren en
katten leuk. P2

Het succes 
van voorlezen

Extra aandacht voor senioren en verkeersveiligheid

Nieuwe supermarkt is welkom
De Wageningse gemeenteraad
heeft gisteravond unaniem inge-
stemd met de komst van een
Jan Linders-supermarkt op de
hoek Geertjesweg/Nobelweg.
Er wordt al sinds 2004 over ge-
praat.

Eric Wijnacker
Wageningen

De raad vraagt wel extra aandacht
gevraagd voor de verkeersveilig-
heid en de toegankelijkheid voor
senioren. Het nu leegstaande ge-
bouw op het terrein, dat gesloopt

wordt, heeft de laatste 50 jaar dienst
gedaan als rooms-katholieke kerk
en als rouwcentrum ’t Hoge Heem.
Er komt de eerste supermarkt van
de Jan Linders-keten (60 winkels)
boven de grote rivieren. 

Het wordt een full service super-
markt, vergelijkbaar met Albert
Heijn, Jumbo en Hoogvliet die el-
ders in de stad zitten. Jan Linders
onderscheidt zich dus van de ook in
Wageningen gevestigde discoun-
ters Aldi en Lidl.

Zodra de zaak opent, mogelijk al
over anderhalf jaar, zal de kleine
Spar aan de overzijde sluiten. In dat

pand komt een andere winkel,
maar geen supermarkt. 

ChristenUnie-raadslid Monique
Heger vroeg in een motie om extra
aandacht voor de senioren in de
nieuwe supermarkt. ,,Ik weet dat de
kleinere Spar-winkels, ook de Spar

in Noordwest, voor 75-plussers heel
toegankelijk zijn. Andere super-
markten zijn voor 75-plussers van-
wege hun grootte vaak niet te over-
zien. Daarom moeten we Jan Lin-
ders ook vragen extra aandacht te
geven aan die senioren, die steeds
talrijker worden.’’

Vertrouwen
De motie werd aangenomen. Wet-
houder Anne Janssen heeft er op
voorhand wel vertrouwen in: ,,Juist
Jan Linders heeft een prijs gewon-
nen van de ouderenbond Anbo
voor zijn seniorenvriendelijke

werkwijze. ,,Maar het kan  geen
kwaad er aandacht voor te vragen.’’

Janssen had vooraf al de angel uit
het debat gehaald door, met in-
stemming van de gehele raad,  aan-
vullende maatregelen aan te kondi-
gen qua verkeersveiligheid (over-
steekplaatsen, snelheidsdisplays).
Want over die verkeersveiligheid
leven in de buurt zorgen. Bijna de
gehele raad – alleen Connect
stemde niet mee – nam een motie
aan om 75.000 euro extra te reser-
veren voor veilige oversteekplaat-
sen bij de scholen en het speelpark
langs de Nobelweg.

Juist Jan Linders
heeft een Anbo-prijs
gewonnen
—Anne Janssen, wethouder

WAGENINGEN/BENNE-
KOM Twee cliënten van Na-
tuurzorg Vallei-Veluwe zet-
ten samen met Aad Hen-
drickx (midden) een nieuw
ruiterpaaltje langs het ruiter-
pad in de bossen langs de
Keijenbergseweg op de grens
van Bennekom en Wagenin-
gen. ,,We herstellen de mar-
kering van de route op ver-
zoek van Staatsbosbeheer”,
zegt Hendrickx, oprichter
van Natuurzorg. Natuurzorg
Veluwe-Vallei is een dagbe-
steding voor begeleid werken
in de natuur en bestaat sinds
2016. Het werkgebied is de
natuur tussen Wageningen,
Bennekom en Renkum. Deel-
nemers en cliënten van Na-
tuurzorg Veluwe-Vallei zijn
volwassenen die voor korte of
langere tijd ondersteuning
nodig hebben om aan de slag
te gaan. ,,Het kan gaan om
psychiatrische problemen,
een lichte verstandelijke of
motorische beperking of
burn-out. Werken in het
groen is erg geschikt voor
mensen die gebaat zijn bij
een prikkelarme omgeving,
zoals bijvoorbeeld mensen
met ASS/autisme.’’ FOTO HERMAN
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Aan de slag
in de natuur 


