
De redactie heeft deze reacties op de nieuwsbrief van Stichting Het Wantij en de column in het 
Biesbosch.nu Magazine voor u geselecteerd: 
 
Beste mensen, 
  
Sinds een jaar of twee wonen mijn gezin en ik niet meer in Dordrecht, maar in Utrecht. Utrecht is een 
fijne stad, met op veel plekken een prima omgeving. Met Dordrecht daarentegen heb ik zeker geen 
minder sterke band gekregen. Integendeel, ik voel me nog zeer bij (de) stad en (vooral ook het) land 
(er omheen) betrokken. De reden van mijn korte mail is dan ook dat ik jullie wil laten weten hoe 
geweldig ik jullie activiteiten vind/blijf vinden. Op mijn manier (niet ironisch bedoeld) doe ik voor de 
natuur o.a. hier in Utrecht wat ik kan. En jullie, wat jullie doen in Dordrecht en dan met name ten 
opzichte van het Wantij, dat is met één woord (maar het had ook een ode mogen zijn) is fantastisch!! 
Het lezen van allerlei info op jullie site, de nieuwsbrief, ik voel me er altijd bijzonder door gesterkt. 
Met name door het idee dat er mensen zijn zoals jullie, die dingen doen die ik om bepaalde (uiteraard 
goede) redenen niet doe, of niet kán doen. Vooral ook het 'ontmaskeren' van zogenaamde 'groene' 
gemeenteactiviteiten waardeer ik bijzonder. Hypocrisie, met twee maten meten en dubbele agenda's 
kunnen niet hard en niet juridisch genoeg aangepakt worden. Ga door en weet jullie gesteund door 
mij vanuit Utrecht. Heel veel succes! Met vriendelijke groet, C. Bekker Utrecht (docent 
Nederlands/biologie) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Doorgaan, 
  
Trek je niets aan van mensen en organisatie vertegenwoordigers die de werkelijkheid willen 
verdoezelen. Nare zaken zijn ook onderdeel van de natuur en de consequenties van ingrepen in die 
omgeving. Daarover met je hart schrijven is geen probleem. Ik heb geen problemen met 
actiegroepen. Actiegroep is in mijn beleving zoiets als actieve groep en beter als passieve groep. 
  
Ik zie ook positieve berichten over de gevolgen (resultaten) van de ingrepen en de veerkracht van het 
dynamische gebied de Biesbosch. 
  
De reacties kunnen ook het gevolg zijn van de uitstekende webomgeving inclusief redactie van 
Biesbosch.nu. Anderen zouden een soortgelijke omgeving graag gebruiken om hun berichten naar 
buiten te brengen. 
  
Succes, 
Met vriendelijke groet, 
Herzo van der Wal 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
Helder en duidelijk betoog. Ik ken de andere kant niet, maar dit klinkt allemaal schrikbarend. 
Doorgaan! 
Houd moed! 
willem 
 
  
 


