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Plan Goed voor duurzame 

innovatie Ontmoetingskerk Rhenen.   

Betreft tuinproject , fietsenstalling en 

afkoppeling hemelwater Ontmoetingskerk.  

 

Beschrijving project en achtergrond  

Zoals bekend heeft de PGR te Rhenen in 2019 het landelijke initiatief Groene Kerk breed opgepakt. Alle 

kerkelijke besturen hebben de intentie uitgesproken medewerking te zullen verlenen aan dit initiatief. 

Daarmee heeft de PGR zich gecommitteerd aan een langdurige inzet om – stap voor stap - groener en 

duurzamer te worden.   

Binnen de PGR zijn drie werkgroepen actief: De werkgroepen ‘energie’, ‘consumptie/eerlijke handel’ en 

‘groen/diversiteit’, zie https://pknrhenen.nl/werkgroep-groene-kerk-pgr/wie-zijn-wij/ 

Dit plan komt vanuit de werkgroep Groen/diversiteit en richt zich op de tuin, uitbreiding fietsenstalling en 

regenwaterafvoer van de Ontmoetingskerk.  We hebben een plan opgesteld om de tuinen meer duurzaam in te 

richten, zie https://pknrhenen.nl/wp-content/uploads/Plan-van-aanpak-Vergroenen-tuin-en-terrein-

Ontmoetingskerk-Rhenenv31129141.pdf.  Dit plan vormt de leidraad voor verdere ontwikkeling in de 

komende jaren. De tuinen aan de Noord-, Oost-, Zuid- en Westkant zijn in de komende jaren in beeld om 

opgeknapt te worden.  

Concrete plannen voor 2021.  

Het gaat voor deze aanvraag om 3 doelen: 1; tuinplan Noord, 2; opvang hemelwater alle tuinen en 3; 

uitbreiding fietsenstalling.    

1. Herinrichting van de tuin aan de Noordzijde. Hiervoor zijn we een samenwerking aangegaan met het 

project ‘Heuvelrugtuinen’ (zie https://www.np-utrechtseheuvelrug.nl/stichting-

npuh/heuvelrugtuinen/. In een Heuvelrugtuin vind je planten die passen in de omgeving van het 

Nationaal Park. De tuin aan de noordzijde wordt een voorbeeldtuin. Het project heeft gezorgd voor 

een hovenier, die voor ons een tuinontwerp heeft gemaakt met plantkeuze en -aantallen. We werken 

toe naar een ‘plantdag’ na de zomervakantie.  

2. Het opvangen van het regenwater van het dak van de Ontmoetingskerk in de diverse tuindelen aan 
alle zijden van het kerkgebouw. De Gemeente Rhenen heeft gezorgd voor een adviseur, die een plan 
voor het afkoppelen van tien regenpijpen heeft uitgewerkt (zie bijgevoegd). Het plan maakt gebruik 
van verschillende manieren van opvangen en verspreiden van het water, zoals een waterloop van 
oude klinkers, drainagebuizen, regenton en IBC-containers, regenpijp via pergola leiden, e.d.  

3. Uitbreiding van de al aanwezige fietsenstalling. In het ontwerp van de tuin van de noordzijde is 
voorzien in een uitbreiding van de fietsenstalling. Deze dient nog ingericht te worden (verharding en 
beugels). 
 
 
 

Relatie van het project met onze kerk en omgeving.  

Alle activiteiten van onze Groene Kerk staan nooit op zichzelf alleen. We willen een voortrekkersrol en 

voorbeeldfunctie vervullen om zo de leden van onze kerkgemeenschap en burgers van Rhenen te bereiken. Een 

activiteit heeft op voorhand te maken met onze bredere doelstelling van bewustwording van mensen als het 

gaat om mogelijk keuzes qua duurzaamheid. Ook verbinden we onze activiteiten met die van jeugd en jongeren 

in onze kerk. In de tuin werken we met liturgische kleuren en laten we ons inspireren door de graften van de 

Laarsenberg.  
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Vanuit de het project Groene Kerk van de PGR werken we graag samen met andere organisaties, die werken 

aan duurzaamheid en klimaatadaptatie. Ons plan sluit aan bij de doelen van o.a. waterschap Vallei en Veluwe 

en onze burgerlijke gemeente Rhenen.   

Planning  

De planning van de in deze aanvraag beschreven doelen is 2021 maar zeer afhankelijk van de financiering. De 

totale kosten van het project overstijgen ruimschoots de voor 2021 beschikbare middelen van de PGR. 

Uitspreiden van activiteiten over meerdere jaren is een mogelijkheid om financiering haalbaar te maken. Voor 

de plannen tuin West denken we aan 2023 en nog andere vormen van financiering.   

 

Betrokken andere partijen 

Heuvelrugtuinen: tuinontwerp, advies en begeleiding, voorbeeldtuin  

Gemeente Rhenen: advies afkoppelen regenwaterleiding (met gesloten beurs), voorlichtingsavonden  

 


