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Voorwoord 
 
Voor u ligt het landschapsontwikkelingsplan voor de jachthaven Loowaard, gelegen in de gemeente 
Duiven in de provincie Gelderland.  
 

Dit onderzoeksrapport is tot stand gekomen naar aanleiding van de schoolopdracht in de derde 
periode van het tweede leerjaar van de opleiding bos- en natuurbeheer, op de Hogeschool van Hall 
Larenstein in Velp.  
 
Wij hadden allemaal weinig ervaring op het gebied van een opdracht uitvoeren voor externe 
opdrachtgevers. Deze periode hebben wij dan ook als een leerzame en aangename tijd ervaren. 
 
Van deze gelegenheid willen wij gebruik maken om de betrokkenen in dit project te bedanken.  
In het bijzonder willen wij dhr. Smits en dhr. Rasing bedanken. Zij hebben de opdracht voor deze 
periode gegeven en tijd vrijgemaakt om ons meermaals te begeleiden. Ook willen wij onze 
begeleider dhr. J. Wintermans bedankten, voor de goede begeleiding bij dit project en de gegeven 
lessen. Daarnaast willen we nog een dankwoord uitspreken naar de docenten: J. Ulijn, M. Simons, W. 
Crets-Fokkema, D. Stobbelaar, J. Dubbelhuis, E. Buunk, G. Leistra, B. van der Wiel en J. Meijer. 
Ondanks de coronamaatregelen hebben deze docenten ons goed begeleid om dit 
landschapsontwikkelingsplan mogelijk te maken. 
 
Wij wensen u veel genoegen bij het lezen van dit landschapsontwikkelingsplan. 
 
Velp, april 2021 
 
Sven Bronda, Rene Kennis, Jochum Ludema, Ilse Sanstra & Leony Schlingmann. 
(Studenten Hogeschool van Hall Larenstein Velp) 
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Samenvatting 
 
Dit rapport betreft een landschapsontwikkelingsplan voor de zandwinningsplas met daarin de 
jachthaven gelegen in de Loowaard. De aanleiding van dit landschapsontwikkelingsplan is de vraag 
vanuit de opdrachtgevers dhr. J. Rasing en dhr. J. Smits, om een project in het buitengebied van Loo 
aan te pakken. Dit terwijl de thema’s klimaatadaptie, waterrobuustheid en circulariteit in acht 
worden genomen en de recreatiewaarde en ecologische waarde van het gebied gaan stijgen. Er is 
gekozen voor het project de jachthaven Loowaard, vanwege de urgentie en de kansen in het gebied.  
Plas Loowaard is een zandwinningsput waarin een haven ligt. Eind 2021 verlopen de vergunningen, 
benodigd voor het winnen van zand, in deze plas af. Hierop zal Rijkswaterstaat gaan besluiten of de 
invaart gaat sluiten of openblijft. Deze beslissing kan grote gevolgen hebben voor o.a. de plas, de 
recreanten en het omliggende gebied. 
 
De volgende hoofdvraag is voor dit landschapsontwikkelingsplan opgesteld: hoe kan de situatie met 
de jachthaven Loowaard verbeterd worden terwijl er rekening wordt gehouden met de thema’s 
klimaatadaptie, waterrobuustheid en circulariteit en ook de recreatiewaarde en ecologische waarde 
verhoogd wordt? Vanuit deze hoofdvraag is er een onderzoek gestart. Hier zijn verschillende fasen 
doorlopen: onderzoeksfase, criteriafase, analysefase, ontwerpfase en evaluatiefase.  
In de onderzoeksfase is er een veld- en een bronnenonderzoek uitgevoerd en zijn de 
belanghebbenden geselecteerd. In de criteriafase zijn de criteria voor de ontwerpen opgesteld. In de 
analysefase is er een BULG-analyse gemaakt om alle belanghebbenden in het gebied in kaart te 
brengen en zijn er interviews gehouden met belanghebbenden en met omwonenden. Deze 
interviews zijn vervolgens uitgewerkt in het programma NVivo, om verbanden te vinden. Ook is er 
een landschapsanalyse gemaakt van het triplex-model (Kerkstra, Struik, & Vrijlandt, 1976). Bij het 
Triplex-model worden de drie invalshoeken abiotiek, biotiek en antropogeen behandeld. Deze drie 
lagen vormen grofweg het landschap.  
 
Vervolgens heeft er in de ontwerpfase een referentieonderzoek plaatsgevonden en zijn de 
ontwerpen gemaakt. Omdat het nog niet duidelijk is wat Rijkswaterstaat met de plas gaat doen is er 
met alle opties rekening gehouden. Bij het eerste ontwerp laat Rijkswaterstaat de invaart open, bij 
het tweede ontwerp wordt de invaart afgesloten en bij het derde ontwerp wordt er een nevengeul 
gegraven. De haven wordt dan verplaatst naar de ingang van de nevengeul. In de evaluatiefase zijn 
het landschapsontwikkelingsplan en de poster ingeleverd en de ontwerpen voorgelegd aan de 
opdrachtgevers.  
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1. Inleiding 
Dit verslag betreft een landschapsontwikkelingsplan voor 
jachthaven Loowaard, gelegen in het dorp Loo naast het 
Pannerdensch kanaal (zie figuur 1 en bijlage 10.1). Loo is 
een dorp dat in de gemeente Duiven (provincie 
Gelderland) ligt. De opdrachtgevers van dit project zijn 
dhr. Smits (gemeente Duiven) en dhr. Rasing (Dorpsraad 
Loo). In het eerste kennismakingsgesprek zijn er 
verschillende projecten voor het maken van een 
landschapsontwikkelingsplan voorgesteld (zie bijlage 10.2 
voor de projecten en verantwoording). Vanwege de 
nieuwe omgevingswet (NOW) moesten deze projecten aan 
bepaalde standaarden voldoen. De standaarden die 
belangrijk voor de projecten en dan ook als rode draad 
meegenomen moesten worden waren: klimaatadaptie, 
waterrobuustheid en circulariteit. Uiteindelijk sloot het 
project van jachthaven Loowaard, zowel op deze 
belangrijke punten als op de eisen vanuit school het beste aan. Voor dit landschapsontwikkelingsplan 
is de volgende hoofdvraag opgesteld: hoe kan de situatie met de jachthaven Loowaard verbeterd 
worden terwijl er rekening wordt gehouden met de thema’s klimaatadaptie, waterrobuustheid en 
circulariteit en ook de recreatiewaarde en ecologische waarde verhoogd wordt?  
 
In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld: de probleemstelling en doelstelling, 
het maatschappelijk kader, het theoretische kader en tot slot de leeswijzer. 
 

1.1 Probleemstelling en doelstelling  
Na afronding van de huidige zandwinning in jachthaven Loowaard, zou de invaart in de jachthaven 
kunnen worden afgesloten, dit is in samenspraak met Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat wil met name 
de invaart sluiten, om valse waterstromingen te voorkomen. Het dorp en de gemeente hebben de 
voorkeur voor het openhouden van de invaart van de jachthaven. Zo kan de plas gebruikt blijven 
worden als recreatieplas en jachthaven. Deze uitlopende denkbeelden zorgen voor het dilemma om 
de invaart te sluiten of deze open te houden.  
Het doel van dit landschapsontwikkelingsplan is het opstellen van verschillende ontwerpen voor de 
jachthaven wat de recreatie en de ecologie verbeterd rondom/in de jachthaven. Hierin wordt er 
rekening gehouden met klimaatadaptie, circulatie, duurzaamheid, water robuust, biodiversiteit en 
recreatie.  
 

1.2 Maatschappelijk kader 
De jachthaven van Loo vindt zijn ontstaan als een kleiuitgraving voor de productie van stenen. Deze 
plek wordt al op de eerste kaarten, vanaf begin 1800 aangegeven (Topotijdreis, 2021). Nu de 
vergunningen van de steenfabriek aflopen, wordt voor deze plek een nieuwe functie gezocht. De 
functie: steenfabriek en zandwinning, wordt overigens al enige jaren niet gebruikt. Hierdoor wordt 
deze locatie door de bewoners van het dorp gebruikt als zwemplek en als een kleine jachthaven. Er is 
bij dit object nog vernieuwing/verbetering te verkrijgen op het gebied van circulariteit, 
klimaatadaptie, waterrobuust, de beleving voor de recreanten/bewoners en de ecologie. Circulariteit 
is belangrijk vanwege het zo min mogelijk druk uit te oefenen op het milieu en omgeving; dit is in 
algemeen belang voor de mensheid. Klimaatadaptie is van belang vanwege de verwachtingen dat er 
steeds langere droogteperiodes gaan zijn in de toekomst, maar ook heftigere regenbuien in de herfst 

Figuur 1: topkaart jachthaven Loowaard (Esri, 
2019)   
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(Wrij.maps.arcgis, 2021). De directe omgeving heeft er profijt van wanneer de omgeving daar beter 
op is aangepast. Waterrobuust heeft als maatschappelijk belang vanwege de regenbuien die eerder 
zijn benoemd, maar ook de verwachting dat aan het van de 21ste eeuw het zeeniveau tussen de 26 en 
82 cm zal stijgen (KNMI, 2021) Dit zal ook effect hebben op het waterpeil in de rivieren. Ook moet er 
rekening worden gehouden met recreatie en ecologie. Als er verbeteringen komen op de gebieden 
van recreatie heeft dat invloed op de beleefbaarheid voor Loo. Wanneer er verbeteringen komen op 
het gebied van ecologie zal dat gunstig zijn voor de biodiversiteit.  
 

1.3 Theoretisch kader 
Wanneer de zeespiegel stijgt, wat besproken is in het maatschappelijk kader, geeft dit ook 
veranderingen in de waterstanden in de rivieren. Het gebied rondom Loo zou meer water moeten 
kunnen bergen. Hierdoor kan er ook een negatieve invloed ontstaan op de haventoegang en de 
bevaarbaarheid van de vaarwegen (Baeten, Doesburg, & Klinkenberg, 2017). Over het criterium: 
klimaatadaptief m.b.t. de jachthaven, zijn er enkele dingen bekend. Er zijn enkele onderzoeken 
gedaan voor grotere havens zoals het onderzoek: ‘ervaringen andere grote havensteden met 
klimaatadaptatie’ (Nieuwkerk, et al., 2010). Dit onderzoek is gericht om ontwikkelstrategieën op te 
stellen, om klimaatkwetsbaarheden en het aangrijpen van klimaatkansen in de Nederlandse 
binnenhavens te mitigeren. Het onderzoek geeft vooral weer hoe grote havens kunnen inspelen op 
klimaatverandering. Wanneer er bijv. een nieuwe plaats voor de haven moet komen of deze zou 
moeten worden aangepast, dan zou er veel van de haven hergebruikt of circulair gesloopt kunnen 
worden (Loomer-sloopwerken, 2021).  Om meer informatie te verzamelen rond de 
hoofdonderwerpen wordt er in het vervolg van het landschapsontwikkelingsplan gebruik gemaakt 
van o.a. het triplex model (zie 3.1), de BULG (zie 4.1) en interviews (zie 4.2). 
 

1.4 Leeswijzer 
Het landschapsontwikkelingsplan is opgedeeld in verschillende hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt 
de methode van onderzoek en analyseren behandeld. De huidige situatie van het gebied staat, 
doormiddel van een landschapsanalyse, in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 worden de belanghebbenden 
voor dit project behandeld. De streefbeelden voor de ontwerpen staan weergegeven in hoofdstuk 5. 
De randvoorwaarden voor dit project worden in hoofdstuk 6 behandeld. In hoofdstuk 7 staat 
daaropvolgend, doormiddel van een programma van eisen, de ontwerpcriteria weergegeven. In 
hoofdstuk 8 staan de ontwerpen uitgewerkt en in hoofdstuk 9 wordt er een korte evaluatie gegeven 
op het eindresultaat. 
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2. Methode 
In dit hoofdstuk wordt er ingegaan op de methode voor dit project. Om tot een compleet 
landschapsontwikkelingsplan te komen zijn er verschillende fasen doorlopen (zie tabel 1). Deze fasen 
zijn de onderzoeksfase, analysefase, criteriafase, ontwerpfase en evaluatiefase. Hieronder wordt elke 
stap nader toegelicht. 
 

2.1. Onderzoeksfase 
Tijdens het kennismakingsgesprek zijn er verschillende 
projecten voorgesteld. Hieruit is het project van de 
jachthaven geselecteerd. Om kwaliteiten en knelpunten vast 
te kunnen stellen heeft er een veldonderzoek (inventarisatie 
van de haven en een rondleiding met dhr. Rasing) en 
bronnenonderzoek (verzamelen van informatie uit boeken en 
internet) plaatsgevonden. Hieruit is de probleemstelling 
geformuleerd. Om meer informatie te verzamelen en de 
kwestie van meerdere kanten te bekijken zijn toen ook de 
belanghebbenden (via internet) geselecteerd.  
 

2.2 Analysefase 
Bij deze fase is er begonnen met het opstellen van een BULG-
analyse. Dit om de belangen van de belanghebbenden in 
beeld te krijgen en te kijken hoe hier het best mee omgegaan 
kon worden. Vervolgens zijn hierop volgend de interviews 
afgenomen met de geselecteerde belanghebbenden en 
uitwerkt in het programma NVivo. Ook is er in deze fase een 
landschapsanalyse gemaakt om een concreet beeld van het projectgebied te krijgen. 
 

2.3 Criteriafase 
In de criteriafase worden criteria opgesteld aan de hand van de huidige kwaliteiten, 
randvoorwaarden, belangen en referentiegebied deze worden elk besproken in de analysefase. Deze 
toetsingscriteria zijn vastgesteld en hiervan zijn geïntegreerde criteria opgesteld voor het programma 
van eisen. De geïntegreerde criteria zijn gebruikt voor de ontwerpen voor de huidige situatie. 
 

2.4 Ontwerpfase 
In de ontwerpfase is er begonnen met referentieonderzoek. Dit om openstaande vragen te kunnen 
beantwoorden, om zo de mogelijkheden af te wegen voor het landschapsontwikkelingsplan. 
Daarnaast is er bijv. ook naar soortelijke natuurontwikkelings- en klimaatadaptieve projecten 
gekeken om een breder beeld te creëren. Nadat de onderzoeksfase was vanuit o.a. het veld- en 
bronnenonderzoek, de BULG-analyse, kaarten en interviews zijn er drie verschillende ontwerpen 
opgesteld. 
 

2.5 Evaluatiefase 
Bij de evaluatiefase is het landschapsontwikkelingsplan met de ontwerpen (die in de ontwerpfase zijn 
opgesteld), gestuurd en opgeleverd aan de opdrachtgevers en procesbegeleider. Ook is hier de 
poster gepresenteerd op HVHL. Daarnaast zijn de ontwerpen gepresenteerd via Microsoft Teams aan 
de opdrachtgevers. 

Fase Stappen 

Onderzoeksfase 1. Project uit 
kennismakingsgesprek 
selecteren  

2. Veld- en bronnenonderzoek 

3. Probleemstelling formuleren 

4. Selecteren van 
belanghebbenden 

Analysefase 1. BULG-
analyse/landschapsanalyse  

2. Interviews houden en 
uitwerken 

Criteriafase 1. Programma van eisen 

Ontwerpfase 1. Referentieonderzoek 

2. Ontwerpen maken  

Evaluatiefase 1. Landschapsontwikkelingsplan 
en poster 

2. Ontwerpen presenteren aan 
opdrachtgevers 

Tabel 1: de fasen en daarbij doorlopen stappen  
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3. Huidige situatie 
In dit hoofdstuk wordt het huidige landschapsbeeld van het projectgebied beschreven doormiddel 
van een landschapsanalyse. De landschapsanalyse is uitgevoerd aan de hand van het triplex-model 
(Kerkstra, Struik, & Vrijlandt, 1976). Er is voor deze methode gekozen, omdat het een goed beeld 
geeft van het huidige landschapsbeeld doormiddel van het onderzoek van de drie lagen: abiotiek, 
biotiek en antropogeen.  
 

3.1. Abiotiek 
Voor het vaststellen van de abiotische omstandigheden wordt er gekeken naar de geomorfologie en 
bodem van het gebied. 
 
Geomorfologie 
Het gebied in en rondom de Loowaard is onderdeel van het midden-
Nederlandse rivierengebied en behoord tot de IJsselvallei. Het huidige 
Rivierengebied is ontstaan in het holoceen en in het pleistoceen. De 
geomorfologische eenheden die terug te vinden zijn rondom het dorp 
Loo en de Loowaard zijn: enkele restgeulen aan de noordelijkste kant 
van het gebied, een rivier erosielaagte die zich achter de winterdijk 
bevindt en meerdere welvinden in rivierafzettingen. Daarnaast heeft 
de klei- en zandwinning een grote invloed gehad op het uiterlijk van 
het landschap, door de winning van deze grondstoffen zijn diepe 
baggerputten ontstaan (zie figuur 2 en bijlage 10.3 voor de 
geomorfologische kaart). Hedendaags kan de oude rivierloop 
teruggezien worden in zowel de hoogtekaart (zie bijlage 10.4) als de 
bodemkaart (zie figuur 3 en bijlage 10.5).  
 
Bodem 
Met behulp van de bodemkaart en dwarsdoorsnede (zie bijlage 10.6) is te 
stellen dat het gehele gebied bestaat uit klei dat is afgezet door de rivier. 
De specifieke bodemtypes zijn: kalkhoudende poldervaaggronden, 
bestaande uit zware zavel en lichte klei (Rn95A) en kalkhoudende 
poldervaaggronden, bestaande uit zavel (Rn52A).  
In de ondergrond bevinden zich de volgende lagen: de bovenste laag is de 
formatie van Echteld, dit is een rivierafzetting. Uit de dwarsdoorsnede valt 
tevens te concluderen, dat in de zandwinningsplas de bovenste kleilagen 
zijn afgegraven. Onder de formatie van Echteld ligt op enkele plaatsen de 
formatie van Kreftenheye laagpakket van Wijchen, een kalkloze klei 
afzetting. Hieronder ligt vervolgens een gemengde laag: de Formatie van 
Kreftenheye en Boxtel, die bestaat uit een combinatie van puinsteen 
(Kreftenheye) en zand (Boxtel). Onder deze formaties bevinden zich nog 
de formatie van Drenthe en de formatie van Peize met het laagpakket van 
Waalre, die beide uit zand bestaan (PDOK, 2021).  
 

3.2 Biotiek 
Om de biotiek van dit gebied te omschrijven wordt er gekeken naar de voorkomende vegetatietypen: 
loofbos, moeras, grasland en open water. Vervolgens worden deze typen onderverdeeld in ecotopen. 
De vegetatietypen, de waarnemingen aangetroffen tijdens het veldbezoek en de aangetroffen flora 
en fauna gemeld op waarnemingen.nl (van het afgelopen jaar) vormen het volgende beeld: 

Figuur 2: kaart geomorfologie 
(Esri, 2019)    

Figuur 3: kaart bodem (Esri, 
2019)   
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Loofbos 

− Vochtige alluviale bossen, zachthoutooibos 
Deze bossen hebben een grote nationale en internationale betekenis, omdat ze relatief zeldzaam zijn 
en vaak maar kleinschalig. Bovendien hebben ze een hoge productiviteit qua biomassa. De meest 
voorkomende plantensoorten zijn met name schiet-, kraak-, kat- en amandelwilg. Daarnaast vestigen 
zich langs de Rijn vaak zwarte populieren. 

− Uiterwaard productiebos 
Dit bos bestaat, evenals het zachthoutooibos, vooral uit soorten van wilgen en populieren. 
 
Moeras 

− Moerasruigte 
Ruigteontwikkeling vindt vooral plaats na ingrijpende beheersmaatregelen en wordt ook in verband 
gebracht met begrazingsdruk. Vaak zijn akkerdistel, grote brandnetel en boerenwormkruid sterk 
vertegenwoordigd. Op de wat nattere gedeeltes kunnen vooral kattenstaarten, liesgras en 
moerasandoorn teruggevonden worden. Bij een hoge overstromingsfrequentie vestigen zich hier 
vooral amfibische soorten zoals: bruin cypergras, slijkgroen, klein vlooienkruid, akkerkers en 
goudzuring.  
 
Grasland 

− Uiterwaard natuurlijk grasland 
Door successie, evenals begrazing kan een ruigte overgaan in een natuurlijk grasland. Dit grasland 
bestaat uit hoge grassen, die vooral tijdens de bloeiperiode voor een hogere ruwheid van het 
landschap kunnen zorgen. De meest voorkomende soorten zijn: kweek, kropaar, rietzwenkgras en 
meerdere distelsoorten. Tevens zijn er in het gebied heksenmelk, kattendoorns en walstrosoorten 
aangetroffen die duiden op een mesofiel hooiland (Peters, 2002). 

− Productieglasland langs oever 
Dit grasland is, in tegenstelling tot het natuurlijke grasland, soortenarm en wordt vaak bemest.  

− Stekelstruik struwelen 
In de Loowaard zijn er vooral veel rechte heggetjes bestaande uit eenstijlige meidoorn, sleedoorn en 
hondsroos. Deze struwelen bieden, wanneer ze dicht genoeg bij het ooibos in de buurt staan, de 
mogelijkheid voor jonge bomen om in op te groeien. Groot warkruid is de kenmerkende soort voor 
associaties van sleedoorn en eenstijlige meidoorn, deze soort is hier ook aangetroffen. 

− Open water 
De Loowaard bestaat voor 25 hectare uit water. Bij het zandwinningsmeer heeft de natuur, door de 
werkzaamheden, nog niet volledig de kans gekregen om zich hier te ontwikkelen. Echter zit er, mede 
door de open verbinding met de rivier veel vis zoals snoek en baars. Verder wordt het gebied al sinds 
1998 begraasd door Konikpaarden en Gallowayrunderen. Ook worden er vaak konijnen en vossen in 
het gebied gespot.  
 
De specifieke vogelsoorten die bij deze typen voorkomen en gespot zijn in de Loowaard zijn o.a.: 
Brandgans, Grauwgans, Knobbelzwaan, Zomertaling, Slobeend, Kievit, Visdief, Blauwe kiekendief, 
Zeearend, Veldleeuwerik en Bosrietzanger (Waarneming, 2021). 
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3.3 Antropogeen 
Bij dit stuk wordt er gekeken naar de invloed die mens op het gebied heeft.  
In het dorp het Loo en de Loowaard is deze invloed zeer 
groot. De meest voor de hand liggende landschapsvormen 
zijn de zomer- en winterdijk en de bagger gaten. De dijk 
wordt gezien als de primaire waterkering van het 
waterschap en is in 1995 voor het laatst verbeterd 
(Watererfgoed.wrij, 2021). Door de baggerwerkzaamheden 
is ook materiaal gevonden uit de romeinse tijd, wat aanduidt 
dat hier toen al enige vorm van bewoning was.  
Er zijn ook aanwijzingen dat na het vertrek van de Romeinen, 
de Franken het gebied hebben gebruikt. Een kleiner maar 
zeer waardevol stukje cultuurhistorie is de Havezate 
Loowaard, ook wel Huis Loowaard (zie figuur 4). De eerste 
eigenaar van de Loowaard in 1476 was Johan van den Loe. 
Het huis dienden destijds vermoedelijk als controlepost van onveranderde scheepsvaart over de Rijn. 
Het gebied bleef lange tijd in de familie en werd meerdere keren onderverdeeld. Hedendaags wordt 
het bewoond door de familie Van Aalst uit Duiven. De klei en zandwinning heeft een grote invloed 
gehad op het gebied. Doordat de vergunningen binnenkort zullen verlopen, zal de natuur echter de 
kans krijgen zich verder te ontwikkelen (Boersema, 2021). 
  

Figuur 4: huis Loowaard 

(Rijksmonumenten, 2021) 
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4. Belanghebbenden 
In dit hoofdstuk worden de belanghebbenden voor dit project behandeld. Dit doormiddel van de 
BULG-analyse en een kwalitatieve analyse van de interviews met belanghebbenden. 
 

4.1 Belangen 
Met de BULG-analyse (Beïnvloeders, Uitvoerders,  
Leveranciers en Gebruikers) zijn er meerdere  
Belanghebbenden rondom het project van de  
Jachthaven Loowaard geselecteerd (zie figuur 5). 
De BULG-analyse is in een paar delen opgebouwd:  

− De vier punten van de analyse 
(gebruikers/beslissers/uitvoerders/ 
leveranciers). Hierin wordt duidelijk gemaakt 
waarin ze ten opzichte van dit project staan.  

− De kleur van de bollen. Hiermee wordt 
aangegeven hoe positief de partijen zijn over 
dit project. De kleur groen staat voor positief 
en geel voor neutraal. De grote van de bollen 
is de mate van invloed in dit project. 

− De verbindingen die in deze analyse zijn 
opgenomen door de strepen tussen de bollen is de samenwerking die de partijen over dit 
onderwerp hebben.  

 

4.1.1 Belangen in de BULG-analyse 
Hieronder worden de belangen die in de BULG-analyse zijn weergegeven, kort behandeld.  
 
Recreanten  
Recreanten maken veel gebruik van de recreatievoorzieningen in de jachthaven. Ze zijn dan ook voor 
dit project erg belangrijk. Daarom zijn ze met groen in de analyse aangeduid. Echter zullen ze weinig 
invloed hebben op de andere groepen.  
 
Recreatievoorzieningen 
De mensen die voor de recreatievoorzieningen zorgen, zullen veel wensen horen vanuit de 
recreanten. Hier is veel inspraak bij de plaatselijk belangen. Daarom is deze dan ook in groen 
weergegeven in de analyse. 
 
Plaatselijke belangen  
De plaatselijke belangen zullen veel van de wensen krijgen vanuit de recreatievoorzieningen, 
hierdoor weten ze vaak wat de wensen zijn. Deze kunnen ze doorspelen met de gemeente en de 
provincie. Hierdoor zijn ze in groen weergegeven in de analyse. 
 
Provincie  
De provincie heeft belang bij veel partijen; zij maken een afweging in de wensen van de betrokken 
partijen. Dit doen zij door de financiële ondersteuning die ze bieden aan natuurbehoud. Daardoor 
staan ze in de analyse als groen aangeduid.  
 
 

Figuur 5: BULG-analyse  
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Gemeente  
De gemeente heeft tot in een zekere mate (als de provincie), betrokkenheid bij dit project. Het grote 
verschil, in dit project, is dat ze in mindere mate financiële ondersteuning bieden. Dit is de reden 
waarom de gemeente met geel aangeduid is in de BULG-analyse.  
 
Rijkswaterstaat  
Rijkswaterstaat is veel betrokken bij dit project, het is namelijk hun keuze hoe de toestand van de 
haven zal worden. Deze partij zal mogelijk ook voor een deel van de kosten voor zich nemen. Dit is de 
reden dat deze partij in het groen staat aangegeven. 
 
Waterschap 
Het waterschap is de laatste partij die hierin wordt besproken. Deze partij is verantwoordelijk voor 
een veilig waterbeheer en een goede kwaliteit van het water. Hierin hebben ze een belangrijke taak, 
echter is de betrokkenheid bij dit project niet van een grote mate. Daarin staan ze met geel 
aangeduid in de BULG-analyse.  
 

4.2 Kwalitatieve analyse 
Om verschillende informatie te verzamelen zijn er diverse interviews afgenomen met:  

• De opdrachtgevers: Jeroen Smits (1Stroom) en Jan Rasing (dorpsraad Loo). Jeroen en Jan 
zijn geïnterviewd om het onderwerp voor dit landschapsontwikkelingsplan vast te kunnen 
stellen en daarbij hun denkbeelden aan te horen.  
Bevinding interview Jeroen Smits en Jan Rasing: Er zijn verschillende projecten die tot 
landschapsontwikkelingsplan kunnen worden uitgewerkt. Dit zijn: het verbergen van een 
caravanstalling, de snelheid op de Loodijk verlagen, een struin-/ belevings- pad door de 
Loowaard, het klimaatneutraal maken van de A15 ter hoogte van Loo en jachthaven 
Loowaard. In het verslag moet: waterrobuust, klimaatadaptief, biodiversiteit en circulariteit 
als rode draad worden meegenomen. 

• Jeroen Helmer (ARK Natuurontwikkeling). Jeroen Helmer is geïnterviewd, om nieuwe 
(verrassende) informatie te verzamelen over de mogelijke ontwerpen. Jeroen heeft veel 
kennis/ervaring met natuurontwikkelingsprojecten in o.a. uiterwaardegebied waarin 
begrazing en natuurlijke processen voortdurend worden meegenomen. 
Bevinding interview Jeroen Helmer: Jeroen adviseert om de jachthaven Loowaard te 
verplaatsen en een nevengeul aan te leggen.   

• Bart Peters (ecologisch landschapsplanbureau Drift). Bart Peters is geïnterviewd, omdat hij 
meerdere projecten in het rivierengebied heeft gedaan en hij bij dit project, advies en 
nieuwe inzichten kan geven.  
Bevinding interview Bart Peters: het plan van een nevengeul aanleggen is een goed idee. De 
grond die daarbij vrijkomt kan gebruikt worden om die plas verder te ondiepen en meer tot 
een geul te kunnen boetseren. Het is wel belangrijk dat de keuze goed onderbouwd wordt.  

• Drie interviews met omwonenden/recreanten. Om meningen aan te horen van 
omwoners/recreanten hebben er drie interviews plaatsgevonden. 
Bevinding interview omwonenden/recreanten: jachthaven Loowaard moet worden behouden 
en een groot aandachtspunt is het verbeteren van recreatieve voorzieningen.  

 
De resultaten van de kwalitatieve analyse uitgewerkt in het programma NVivo. Deze zijn 
weergegeven in bijlage 10.7. De transcripten van de interviews staan in bijlage 10.8. 
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5. Referentie en streefbeelden 
In dit hoofdstuk wordt er gekeken naar referentie- en streefbeelden voor toekomstige ontwerpen 
rondom de jachthaven. De beelden worden kort besproken en vanuit daar staan er criteria opgesteld 
die worden meegenomen voor het nieuwe ontwerp. 
 

5.1 Driemarkweg 
Gemeente Winterswijk is al sinds 2010 bezig om een zandwinningput de 
Driemarkweg te ondiepen. In deze put is licht vervuilde grond gebruikt. 
Door deze grond te gebruiken heeft de gemeente flink wat geld kunnen 
verdienen. Ecologen zeggen dat de schade nog enigszins te beperken is 
door de lichtvervuilde grond af te dekken met 2 meter klei (Kits, 2020). 
Het dempen van kleiwinningsputten is o.a. door deze put flink ter 
opspraak gekomen. Vanwege het bodembesluit en waterwet zou dit in 
de toekomst niet meer mogen gebeuren. Wat wel positief is aan de 
onverdieping van deze put, is dat er glooiingen en eilandjes worden 
gecreëerd. Hierdoor is er meer kans op biodiversiteit. Bij dit 
referentiebeeld is goed te zien wat wel en wat niet moet bij het 
gedeeltelijk dempen van een kleiwinningsput (zie figuur 6 en 7 voor oude 
situatie en nieuwe situatie).  
 

5.2 Millingerwaard 
In de Milingerwaard is er veel aan natuurontwikkeling gedaan. Hierdoor 
zijn er verschillende bodemsoorten ontstaan en is er meer ruimte voor 
biodiversiteit en hoog dynamische riviernatuur. In korte tijd heeft het 
gebied zich ontwikkeld tot een ongeëvenaard veelzijdig natuurgebied 
(ARK Natuurontwikkeling, 2021). Dit beeld is een streefbeeld voor de 
jachthaven Loowaard (zie figuur 8). Door de natuurontwikkeling zouden 
omwonende echter minder binding kunnen hebben met het gebied. Dit 
zou hersteld kunnen worden door het gebied beleefbaar te maken (Buijs 
& Molen, 2004). 
 

5.3 Maneswaard 
In de Maneswaard bevindt zich een soortgelijke plas als de jachthaven 
Loowaard. Hier zit ook een doorgang vanaf de rivier, ook wordt de plas op 
warme dagen gebruikt als recreatieplas. Het is een populaire plek om 
vanaf de Rijn even binnen te varen. Bij de herinrichting willen de 
gemeentes Neder-Betuwe en Wageningen de inlaat dicht maken. Deze 
gemeentes willen dit vanwege de risico’s die het snelle vaarverkeer met 
zich meebrengt. De inlaat die wordt gesloten wordt in gebruik gesteld als  
vispassage, en de natuur heeft ook baat bij een mindere verstoring (Provoost, 2020). Dit zou een 
goed streefbeeld kunnen zijn voor het ontwerp waar de invaart wordt gesloten (zie figuur 9).  
 
De criteria die uit deze referentie en streefbeelden worden gehaald voor het ontwerpen van het 
eindproduct zijn:  

• Hoge biodiversiteit, glaslanden met waarde voor flora en fauna. 

• Glooiende oevers, en eilanden.  

• Veel bos ontwikkeling. 

• Ruigtes met een hoge waarde voor fauna. 

• Recreant te gast in natuurgebied. 

Figuur 6: oude situatie 
Driemarkweg (Meinderts, 2018) 

 

Figuur 7: nieuwe situatie 
Driemarkweg (Meinderts, 2018) 
 

Figuur 8: Millingerwaard na 
natuurontwikkeling (Teunissen, 
2021) 
 

Figuur 9: vispassage (KWT 

waterbeheersing, 2021)  
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6. Randvoorwaarden 
In dit hoofdstuk zijn de randvoorwaarden voor het project geschetst. Dit doormiddel van het 
behandelen van de wettelijke kaders en financiële beschikbaarheid voor dit project.  

 

6.1 Wettelijke kaders 
Elk plan heeft te maken met meerdere wetten die de kaders vastleggen van een project. Hieronder 
worden de wetten, die van toepassing zijn in dit project, behandeld.  
 

6.1.1 Natura 2000 
Voor de natura 2000 is de Loowaard geplaatst in een onderdeel van een groter gebied, genaamd de 
Rijntakken (Natura2000, 2021). Dit betekent dat het gebied op Europees niveau is beschermd. Deze 
wet is opgedeeld in twee delen: de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn. Doordat de vogelrichtlijn het 
te beschermen soorten omschrijft en er geen kennis van is dat deze soorten in het gebied 
voorkomen, wordt het niet meegenomen in dit plan.    
Habitatrichtlijn 
In gebied Loowaard zijn meerdere natura 2000 habitattypes: 

− Rivier (N02.01). Dit habitattype is vastgesteld in de zandwinningsput. Dit type dient in stand 
te blijven, echter is het aan de beheerder hoe dit wordt ingevuld (Bij12, 2021). 

− Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02). Dit habitattype is een type wat graslanden met 
kruiden omvat, maar niet tot de hooilanden of schraallanden behoort. Het verschil is de mate 
waarin de kruiden en mossen voor minstens 20% aanwezig zijn. Dit type dient in stand te 
blijven, echter is het aan te beheerder hoe dit wordt ingevuld (Bij12, 2021). 

− Rivier en moeraslandschap (N01.03). Dit habitattype is waar de waterdynamiek langs de 
rivieren en de successie in combinatie met de grote grazers het landschap bepalen. Dit type 
moet in een groter kader geplaatst worden, aangezien het een gebied van minimaal 500 
hectare betreft (Bij12, 2021). 

− Rivier en beek begeleidend bos (N14.01). Dit habitattype omvat periodieke overstroomde 
bosgebieden onder invloed van de rivier. Het is een habitattype dat sterk is achteruitgegaan 
in de afgelopen jaren (Bij12, 2021). 

 
6.1.2 Wet bodembescherming 
De Wet bodembescherming is van dienst in de situatie waarin er wordt gebaggerd. Mocht er sprake 
zijn van een verontreinigde grond, dan moet er beleid worden gevoerd. Het bodembesluit schrijft 
een nuttige toepassing van de vrijgekomen baggerspecie. Op deze grondvoorraad huist een 
meldingsplicht voor het toepassen van de baggerspecie. Voor het tijdelijk opslaan van de 
baggerspecie is een vergunning vanuit de gemeenteraad nodig (Helpdeskwater, 2021). 

6.1.3 Waterwet  
Mocht hierdoor het water ook worden verontreinigd dan schrijft de waterwet voor, dat dit binnen 
zes maanden moet worden hersteld. De waterkwaliteit moet dan als van tevoren zijn. Voor het 
baggeren of anders veranderen van de invaarten is een vergunning nodig in de waterwet, waarin de 
doorgang van de vaarten staat vastgelegd. Via de waterwet moet ook toestemming worden gegeven 
voor de werkzaamheden, aangezien het 150 meter van de waterkering is (Rijkswaterstaat, 2010). 

6.1.4 Bodembesluit  
Bij het verwijderen van de invaart moet er worden gehandeld via de al beschreven wetgeving en 
enkele artikelen vanuit het bodembesluit. Dit besluit schrijft voort in artikel 1, dat het sediment 
waarmee de invaart wordt gedempt van dermate kwaliteit een milieu hygiënische verklaring moet 
zijn (Wetten.overheid, 2007). 
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6.1.5 Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
De APV schrijft voor in artikel 4.6 en 4.6A, dat geluidshinder moet worden beperkt en dat de 
verstoorder verantwoordelijkheid draagt voor mens en dier. De gemeenteraad kan hierop overigens 
een uitzondering maken. In artikel 5.2.4.2 staat omschreven dat bij de aanleg van een steiger dit 
minimaal 2 weken tevoren moet worden aangegeven bij de collegeraad 
(Decentrale.regelgeving.overheid, 2009). 
 

6.2 Financiële randvoorwaarden  
Een groot deel van de uitvoerbaarheid van een project hangt af van de financiën die beschikbaar zijn 
voor het project. Om dit af te kaderen zal er worden gekeken naar beschikbaarheid van geld en 
mogelijke subsidies.  
 

6.2.1 Financiën  
Voor de financiën in dit plan zullen enkele partijen geld beschikbaar stellen. Grotendeels vanuit 
subsidies. Ook de A15 zal wat gaan bijdragen. In totaliteit zal dat budget ongeveer €80.000 zijn. Geld 
is geen belemmering voor de opdrachtgevers, voor goede plannen krijgen ze wel geld. Een groot deel 
van het project moet betaald worden met dit bedrag. Hierna zal er nog geld vrij kunnen komen voor 
een kwaliteitsimpuls van de natuur via de provincie Gelderland. Deze subsidie is voor maximaal 95% 
van de werkelijke kosten dekkend (Decentrale.regelgeving.overheid, 2009). 
 

6.2.2 Eigendomsverhoudingen   
De eigendomsverhoudingen in de Loowaard liggen verspreid over een groep van eigenaren en 
Staatsbosbeheer. Beiden hebben een groot deel van het gebied in bezit. In het proces van het 
uitvoeren van de plannen, zullen deze partijen samen moeten komen om deze plannen tijdig door te 
spreken zodat dit in samenspraak gaat.  
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7. Ontwerpcriteria 
De toetsingscriteria worden opgesteld aan de hand van analyses in hoofdstuk 3, 4, 5, en 6. Dit zijn de 
volgende onderdelen: huidige kwaliteiten Loowaard, belangengroep-analyse, referentiegebied, en de 
randvoorwaarden van het Nationaal Landschap. Uit de verschillende analyses zijn verschillende 
resultaten naar voren gekomen, die samen nieuwe toetsingscriteria vormen. Hieronder worden 
bruikbare resultaten uit het onderzoek opgesomd. Hierbij staan de kwaliteiten van het landschap 
centraal.  
 

7.1 Toetsing criteria  
De huidige kwaliteiten van de Loowaard zijn: afwisseling, natuurlijk en onnatuurlijk grasland, zeer 
diepe wateren, weinig begroeiing en dynamiek, kleine strook bos, afwisseling tussen ruigtes en 
grasland, & veel struingebieden. 
Belangengroep (of te wel mensenwensen) zijn: mooie doorkijkjes vanuit het dorp, aanwezigheid de 
oude knotwilgen. Daarbij geven ze aan dat ze geen risico’s willen voor het zwemwater voor mens en 
dier. Ook de toegankelijkheid moet blijven en de meeste mensen ervaren dat de omgeving door de 
natuur gecreëerd is. 
Referentiegebieden die in hoofdstuk vijf benoemd zijn hebben: een hoge biodiversiteit, glaslanden 
met floristische en faunistische waarde, glooiende oevers, en eilanden. In water, veel bos 
ontwikkeling, ruigtes met een hoge waarde voor fauna, recreant te gast in natuurgebied. 
Randvoorwaarden die zijn gesteld vanuit verschillende wetten of regelgevingen worden in het 
programma van eisen onder de kop natura 2000 gesorteerd. Het kruidenrijk en faunarijk grasland en 
de rivierhabitat moet behouden blijven. Rivier begeleidend bos is gewenst om uit te breiden.  
 
Al deze criteria worden samengebracht in een programma van eisen waaruit de gecombineerde 
eisen komen voor het eindontwerp (zie tabel 2). 
 

Criteria per 
deelanalyse 

Huidige 
kwaliteiten 
Loowaard 

Belangengroepen 
(NVIVO) 

Referentiegebied 
 

Natura 2000 Programma van 
eisen 

1 
Grasland 

Afwisseling 
natuurlijk en  
Onnatuurlijk 
grasland 
 

Mooie doorkijkjes 
vanuit het dorp 

Hoge biodiversiteit, 
glaslanden met 
floristische en 
faunistische waarde 

Kruidenrijk en 
faunarijk 
grasland, moet 
behouden blijven 

Kruidenrijk en 
faunarijk grasland 
met hoge 
biodiversiteit 

2 
Water 

Zeer diepe 
wateren, 
weinig 
begroeiing en 
dynamiek 

Geen risico’s voor 
zwemmen of 
vissen 

Glooiende oevers, en 
eilanden. In water 

Rivierhabitat 
moet behouden 
blijven 

Glooiende oevers 
met water wat 
gezond is voor 
mens en dier 

3 
Ooibos 

Kleine strook 
bos 

Aanwezigheid 
oude knotwilgen 

Veel bos 
ontwikkeling 

Rivier 
begeleidend bos 
is gewenst om uit 
te breiden. 

Meer rivier 
begeleidend bos, 
met wilgen 

4 
Ruigtes 

Afwisseling 
tussen ruigtes 
en grasland 

Door de natuur 
gecreëerd  

Ruigtes met een 
hoge waarde voor 
fauna 

Kruidenrijk en 
faunarijk 
grasland, moet 
behouden blijven 

Veel afwisseling 
door natuurlijke 
invloed 

5 
Recreatie 

Struinpaden, 
onverhard 

Toegankelijkheid  
 

Recreant te gast in 
natuurgebied 

- Toegankelijk op 
struin en 
wandelpaden 

Tabel 2: gecombineerde eisen 
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8. Ontwerp 
In dit hoofdstuk worden er drie ontwerpen behandeld. In ontwerp 1 zal de invaart openblijven en in 
ontwerp 2 zal de invaart gesloten worden. Ontwerp 3 staat compleet los van de eerste twee 
ontwerpen. Hierin wordt een landschapsbeeld gepresenteerd voor een nevengeul. In alle drie de 
ontwerpen worden de thema’s klimaatadaptief, circulariteit, waterrobuust en recreatieve 
mogelijkheden meegenomen. Ook wordt er voor alle ontwerpen gekeken naar de natura 2000 
doelstellingen en het programma van eisen toegepast.  
 

8.1 Ontwerp 1: invaart blijft open 
Bij dit ontwerp blijft de huidige invaart behouden (zie figuur 10 en bijlage 
10.9). Zoals ook in maatschappelijk en theoretisch kader vermeld (zie 1.2 
en 1.3), zijn er in de toekomst; langere periode van droogte, kortere 
periodes met heftige regenval en hogere waterstanden te verwachten. 
Om deze situatie houdbaar voor de toekomst te maken, zijn er 
verschillende verbeteringen nodig. 
 

8.1.1 Visie en doelstellingen  
Visie: de jachthaven blijft in de huidige staat bestaan. 
Dit ontwerp is met name op mensenwensen gericht. Het is hier gewenst 
dat de jachthaven en oude knotwilgen worden behouden. Dit kwam uit 
het interview met de omgeving. Ook kwam eruit dat verbetering 
gewenst is op de verschillende paden. 
 

8.1.2 Ruimtelijk advies 
De invaart moet worden gebaggerd vanwege de valse waterstromen. Daarbij zou er onderzoek 
moeten worden gedaan naar leven op de bodem van de plas. Wanneer er weinig of geen leven op de 
bodem van de plas is, is het advies om de put gedeeltelijk te dempen met grond vanuit de omgeving. 
Zo wordt de verstoring in het water zo min mogelijk gehouden. Het dempen kan in fases wanneer er 
vanuit andere projecten grond beschikbaar komt. Geadviseerd wordt om in de plas verschillende 
dieptes te creëren zodat er verschillende habitatten ontstaan. Het advies voor de haven en invaart is 
om de diepte hier wat groter te houden vanwege de kans op dicht slibben. Voor alle situaties geldt 
het advies om de put wat te verondiepen met dieptes van maximaal 10 meter.  
 

8.1.3 Economisch geschatte kosten 
De bagger zal voornamelijk bestaan uit zand en sediment dat afgezet is door de rivier. Dit zand zal 
gebruikt kunnen worden door bijv. beton of baksteen fabrikanten. Dit past goed in het thema 
circulariteit. Het kost €45 per kubieke meter om te baggeren en af te voeren (Groot, 2019). 
Financieel gezien is dit niet ontwerp niet erg kosteffectief, omdat er altijd gebaggerd zal moeten 
worden (zie tabel 3). 
 

 
 

 
 

 

Inkomsten Kosten 

€80.000 budget 
gemeente 

Baggeren: 
€45/kubieke meter  

Figuur 10: kaart invaart blijft open 
(Esri, 2019)   

Tabel 3: globale inkomsten en kosten ontwerp 1 
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8.2 Ontwerp 2: invaart gaat dicht 
Bij dit ontwerp zal de invaart gesloten worden (zie figuur 11 en bijlage 
10.10). Hiermee worden valse waterstromingen vanuit de rivier 
voorkomen. De rivier zou hiermee z’n snelheid behouden. 
 

8.2.1 Visie en doelstellingen 
Visie: een grotendeels afgesloten plas langs de rivier waar gedeeltelijke 
recreatie mogelijk blijft. 
Dit ontwerp is vooral gericht om valse waterstromingen en dus 
sedimentophoping te voorkomen. Dit is met name de wens vanuit 
Rijkswaterstaat. De beleving van het gebied zal veranderen; de boten 
zullen vertrekken uit het gebied en daarmee zal het gebied veiliger worden 
voor sommige vormen van recreatie.   
 

8.2.2 Ruimtelijk advies  
Hoewel de invaart wordt gesloten, hoeft de watergang hier niet volledig 
worden afgesloten. Via een duiker kan er een doorvaart gemaakt worden. Dit biedt nog ruimte voor 
de ingang van waterfauna. Het advies is hier om de gelegenheid aan recreanten te bieden, om 
rondom de plas te lopen. Ze kunnen mensen de rivier op een ruimere manier bleven. De optie om 
hierin veilig te zwemmen blijft overigens ook aanwezig, al dan niet wordt deze uitgebreider gezien er 
geen boten meer op de plas komen.  
 

8.2.3 Economisch geschatte kosten 
Er zal er een duiker geplaatst worden van een meter breed en acht meter lang om de doorstroom 
van het water te waarborgen. Waterschap Rivierenland gaat uit van minimaal een meter breedte bij 
duikers en dat wordt hier ook aangehouden (Decentrale.regelgeving.overheid, 2009). Aanleg ervan 
wordt gestimuleerd door de Europese Kaderrichtlijn Water, Natura 2000 en het programma Ruimte 
voor de Rivier. De standaardprijs van een duiker is €1.207,80 per meter (BouwkostenKompas, 2021). 
In totaal zal dat voor de duiker €9.662,40 worden, aangezien de duiker één meter breed is en acht 
meter lang. Er zal ook een wandelpad aangelegd worden rondom de plas. Het kost gemiddeld tussen 
de €10,- en €15,- per meter om een looppad aan te leggen (Tuinaanleg-info, 2021). Een pad rondom 
jachthaven Loowaard zal 4,4 kilometer lang zijn (Afstandmeten, 2021). Dit komt neer op €55.000.  
 
Er zijn dus een aantal directe kosten aan verbonden zoals het sluiten van de invaart, het plaatsen van 
de duiker en het aanleggen van een wandelpad (zie tabel 4). Op de lange termijn zullen er weinig 
kosten zijn. De duiker zal alleen eens per halfjaar gecontroleerd en schoongemaakt moeten worden.  
 

Inkomsten Kosten 

€80.000 Budget 
gemeente 

Duiker: € 1.207,80 per 
meter * 8 = €9.662,40 

 Aanleg wandelpad: 
€12,50/meter * 4400 = 
€55.000 

 
 
 
 
 

Figuur 11: kaart invaart gaat dicht 
(Esri, 2019)   

Tabel 4: globale inkomsten en kosten ontwerp 2 
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8.3 Ontwerp 3: nevengeul 
Dit ontwerp is anders dan voorgaande ontwerpen. Bij dit ontwerp wordt de huidige invaart van de 
plas gesloten en wordt er een nevengeul gegraven. 
 

8.3.1 Visie en doelstelling 
De visie bij ontwerp drie luidt als volgt: 
Natuurgebied Loowaard is een landschap met de kernwaarden: waterrobuust, klimaatadaptief, 
circulair, biodivers en ruimte voor recreatie. Hierbij is gekozen voor het aanleggen van een nevengeul.  
Nevengeulen zijn wateren die parallel aan de hoofdgeul door de uiterwaard stromen. Ondiepten, 
langzaam stromend water, sedimentatie en erosie terugkeren. Zo zijn er mee stromende geulen, 
aangetakte geulen en afgesloten strangen (Rijkswaterstaat Waterdienst, 2010).  
 

8.3.2 Ruimtelijk advies 
De huidige invaart van de plas, wordt in dit ontwerp gesloten. Er wordt een nevengeul gegraven met 
een invaart aan de zuidelijke kant van de plas en een uitmonding aan de noordelijke kant.  Door het 
graven van een nevengeul, wordt ook een stukje geschiedenis teruggehaald; het is van nature 
namelijk normaal om dit soort fenomenen aan te treffen op deze locatie binnen de loop van een 
rivier. Deze nevengeul zal bijdragen aan de thema’s waterrobuustheid en klimaatadaptie want het 
zorgt ervoor dat de afvoercapaciteit van de rivier vergroot wordt. Het vangt water op, waardoor de 
kans op een overstroming kleiner wordt. Deze vorm van verruiming zorgt daarnaast ook voor meer 
ontwikkeling van riviernatuur en voor een zuivering van het water. Door het aanleggen van de geul 
ontstaat er een divers rivierenlandschap. Op landschappelijke schaal is dit een belangrijk aspect van 
rivierherstel. 
Wat duidelijk wordt, kijkende naar het karakter van het Pannerdensch kanaal en uit informatie van 

Rijkswaterstaat (bijlage 10.12), is dat op deze locatie de enige logisch nevengeul, een diepe smalle 

waterweg is. Er is hierbij wel de mogelijkheid om ecotopen aan te leggen die passen bij de historie 

van dit rivierentraject. 

Het materiaal dat vrijkomt bij het graven van de geul zal worden opgeslagen in de zandwinningsplas 
om deze te ontdiepen, en smaller te maken. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de nevengeul 
makkelijker doorstroomt. Bij het graven van de geul wordt de kleilaag verwijderd en gegraven tot op 
de minerale zandbodem. Door het openhalen van de klei zal nieuwe natuur een kans krijgen zich 
hierop te ontwikkelen. De geul zal rond een gemiddelde diepte van 3,00 NAP liggen, omdat dit de 
diepte is waarop de Formatie van Kreftenheye en Boxtel zich bevindt (zie 10.6) Het Pannerdensch 
kanaal zelf heeft een diepte van tussen de 3,00 tot 4,70 NAP. Om ervoor te zorgen dat de rivier 
zichzelf niet te diep insnijdt zullen er zijgeulen komen, deze liggen hedendaags grotendeels ook 
aanwezig in het landschap. Denk bijv. aan de waai en de kleigaten. Deze zorgen niet alleen voor een 
valse waterstroom en dus belemmering van de insnijding van de nevengeul, ook wordt er op deze 
manier een verschil in diepte gecreëerd. Hierdoor ontstaat er een habitatvariatie door o.a.: verschil 
in lichtinval, temperatuur en stroomsnelheid. Om te voorkomen dat het gebied compleet droogvalt 
bij laag water zal er een drempel worden aangelegd aan de noordkant. Het is van groot belang dat dit 
gebied niet droogvalt na het graven van de geul, omdat op deze manier de grondwaterspiegel van de 
omliggende gebieden ook zal dalen. Zodra de werkzaamheden voorbij zijn en de machines zijn 
verdwenen, zal het gebied snel worden overgenomen door de natuur. Het openhalen van klei- en 
zandlagen zorgt voor een zeer diverse flora en fauna. Ook geleidelijke overgangen van nat naar droog 
in de vorm van flauwe oevers, levert een bijdrage aan een grotere biodiversiteit in het gebied.  
Er zal vooral meer ooibosontwikkeling ontstaan aan de zuidkant van het gebied, omdat hier 
momenteel al een ooibos gevestigd is. De natte en droge graslanden zullen zichtzelf herstellen en de 
struwelen zullen terug keren in het landschap, met soorten als eenstijlige meidoorn en gewone vlier. 
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Flora en fauna hier heeft in tegenstelling tot de rivier zelf, geen last van verstoring, ook voedsel voor 
verschillende diersoorten is makkelijker te vinden en er is gelegenheid voor voortplanting, het gebied 
kan worden gezien als een kraamkamer voor verschillende vissoorten. 
 
Doordat de huidige invaart gesloten zal worden is het mogelijk een 
wandelroute rondom de plas aan te leggen, die toegankelijk zal zijn bij laag 
water. De recreatie zal wel gecentreerd worden rond de oostelijke oever, 
omdat in dit natuurgebied de mens enkel te gast is en er hierdoor minder 
verstoring plaats vindt. Ook de haven die momenteel aan de westelijke 
oever ligt zal worden verplaatst naar de oostelijke kant. 
 
Door te kijken naar oude kaarten van het gebied, de geomorfologische 
kaart, het karakter van het hedendaagse Pannerdens kanaal, met in 
achthouding van de vroegere loop van de oude Rijn komen we uit op het 
volgende mogelijke toekomstbeeld (zie figuur 12 en bijlage 10.11). 
 

8.3.3 Economisch geschatte kosten 
De prijs van het wandelpad per meter, zal hetzelfde zijn als bij ontwerp 2. 
Dit looppad loopt ook nog over een schiereilandje en is daarom 0,6 
kilometer langer dan het pad bij ontwerp 2 (Afstandmeten, 2021). De 
nevengeul zal ook in de toekomst onderhouden moeten worden, om de 
extra afvoercapaciteit te waarborgen. Voor het sedimentbeheer van een nevengeul in Gameren is 
€30.000,- per jaar nodig exclusief transport en verwerking (Gerritsen & Schropp, 2010). Er wordt 
geschat dat voor de nevengeul bij Loo grofweg hetzelfde bedrag per jaar nodig zal zijn. Door het feit 
dat er vanuit de gemeente een budget van €80.000,- is vrijgesteld en dat 95% van de kosten gedekt 
kunnen worden door subsidies vanuit de provincie, is dit ontwerp financieel gezien haalbaar (zie 
tabel 5) (Decentrale.regelgeving.overheid, 2009).  
 

Inkomsten Kosten 

€80.000 Budget gemeente Sedimentbeheer nevengeul: 
€30.000/jaar 
 

 Aanleg wandelpad: €12,50/meter 
* 5000 = €62.500 
 

 

 

 

 

 

Tabel 5: globale inkomsten en kosten ontwerp 3 

Figuur 12: kaart ontwerp 

nevengeul (Esri, 2019)   
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9. Evaluatie op het eindresultaat 
Er zijn meerdere fases doorlopen om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden: hoe kan de situatie 
met de jachthaven Loowaard verbeterd worden terwijl er rekening wordt gehouden met de thema’s 
klimaatadaptie, waterrobuustheid en circulariteit en ook de recreatiewaarde en ecologische waarde 
verhoogd wordt? In dit hoofdstuk wordt er, doormiddel van het terugblikken op de verschillende 
onderzoeksfases, een evaluatie gegeven op het eindresultaat. 
 

9.1 Reflectie op de onderzoeksfase 
Tijdens de onderzoeksfase is er kennisgemaakt met het projectgebied. Ook zijn de wensen van de 
opdrachtgevers in beeld gebracht en is het plan van aanpak opgesteld. In het PVA zijn o.a. de 
volgende punten behandeld: de hoofdvraag en deelvragen, probleemstelling en een analyse van de 
belangengroepen. Dit alles om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van het vraagstuk rondom 
jachthaven Loowaard. In combinatie met de analysefase vormde dit een goede georiënteerde basis 
voor het rapport. Dit aftasten verliep volgens ‘trial error systeem’. Waarbij er telkens nieuwe 
inzichten verworven werden en de hiervoor geschreven delen weer moesten worden aangepast. 
 

9.2 Reflectie op de analysefase 
Tijdens de analysefase is er een BULG-analyse uitgevoerd, om op deze manier een duidelijk beeld te 
krijgen van de belanghebbenden in het gebied en de kijk die zij hebben richting de mogelijke 
ontwikkelingen. Ook zijn er interviews afgenomen die met behulp van het programma Nvivo zijn 
geordend op onderwerp. Dit om zo meer inzicht te krijgen in verschillende aspecten van het 
onderzoek. Deze fase verliep vrij vlekkeloos, alhoewel er bij ieder afgenomen interview enkele 
nieuwe belanghebbende in beeld kwamen die voorheen niet zichtbaar waren. 
 

9.3 Reflectie op de criteriafase 
Hierna is in de criteriafase, aan de hand van de verworven kennis het programma van eisen 
opgesteld, waaraan de ontwerpen moesten voldoen. De criteria zijn opgesteld aan de hand van de 
hoofdstukken huidige kwaliteiten, belanghebbenden, streefbeelden en randvoorwaarden. De criteria 
zijn onderverdeeld in deelanalyses die zijn ingedeeld op soortgelijke uitspraken. Deze criteria zijn na 
het schrijven van de hoofdstukken opgesteld, waardoor het lastig was om deze nog te isoleren van 
de tekst. Zodra deze criteria echter opgesteld waren, was het vele malen makkelijker om hieruit de 
geïntegreerde ontwerpcriteria op te stellen.  
 

9.4 Reflectie op de ontwerpfase 
Tijdens de ontwerpfase zijn de eisen verwerkt tot realistische ontwerpen aan de hand van reeds 
uitgevoerde, vergelijkbare projecten. Deze projecten vormde meerdere referentiebeelden, die zijn 
meegenomen in de vormgeving van het eindbeeld. Tijdens de laatste fase zijn de ontwerpen 
uitgewerkt en is er een poster ontworpen. Dit voor de verduidelijking van de door ons geschetste 
ontwerpen. De uitkomsten zijn vervolgens voorgelegd aan de opdrachtgevers, die op hun beurt 
doorborduurde op de door ons geschetste plannen. Dit gaf enkele nieuwe ideeën en inzichten. 
Het eindadvies aan de opdrachtgevers voor de herinrichting is: de zandwinningsplas tot maximaal 10 
meter ontdiepen en hierbij deelhabitas ontwikkelen aan de hand van ondiepere en diepere 
gedeeltes. Kijkend naar de standaarden: biodiversiteit, recreatieve waarde, circulariteit, 
klimaatadaptief en waterrobuust is ontwerp drie het meest geschikt. 
Ieder ontwerp heeft zo zijn voor- en nadelen, omdat de verschillende aspecten in dit gebied niet 
altijd met elkaar overeenkomen. Toch is er naar een zo natuurlijk mogelijke balans gezocht tussen 
alle eisen en deze belangrijke aspecten. Of de, in dit rapport genoemde ontwerpen, nu worden 
gerealiseerd of niet; hopelijk leveren de uitgewerkte plannen een positieve bijdrage aan de discussie 
rondom de toekomst van de zandwinningsplas in de Loowaard.   
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10.1 Topkaart 
 
  



10.2 Verantwoording keuze jachthaven 
Het probleem bij deze casus is dat de jachthaven wordt afgesloten wanneer het contract met de 
zandwinning is afgelopen, dit is in samenspraak met Rijkswaterstaat. Het dorp en de gemeente heeft 
de voorkeur voor het openhouden van de aansluiting van de Loowaard en zo kan de jachthaven 
behouden kunnen blijven voor recreatieplas en de jachthaven.  
 
De verschillende factoren worden kort besproken. Als eerste met waterrobuust dit is bij dit 
onderwerp erg van belang omdat de jachthaven Loowaard gelegen ligt in het uiterwaardegebied. 
Wanneer de zeespiegel gaat stijgen (als gevolg van klimaatverandering) zal dit ook invloed hebben op 
het waterniveau in de rivier, maar ook de steeds langere periodes met aanhoudende droogte hoe 
houdt je het gebied ook in deze periodes goed vochtig. Wanneer de haven in het plan behouden zou 
worden dan zou deze aangepast kunnen worden, hierin zou circulariteit een rol kunnen spelen. 
Bijvoorbeeld dat de haven een nieuwe uitstraling krijgt, maar dan compleet van oude materialen, 
hergebruikt of nieuwe materialen die makkelijk hergebruikt kunnen worden. Ook moeten er naar 
manieren worden gekeken om het afval wat achtergelaten word, makkelijk kan worden gerecycled of 
verzameld kan worden. Om het gebied klimaatadaptiever te maken wordt er gekeken naar aanplant 
van inheemse beplanting. Dit project is redelijk urgent; eind 2022 moet Rijkswaterstaat een keuze 
hebben gemaakt of zij de invaart open willen houden of gesloten willen. Vanwege de urgentie en de 
kansen in het gebied hebben de landschapsadviseurs deze opdracht gekozen.  
 
Alle projecten worden de essentie van het probleem weergegeven en dan geanalyseerd aan de hand 

van de standaarden uit de nieuwe omgevingswet, deze standaarden waren water robuust, klimaat 

adaptief & circulair.  

Caravanstalling 
De essentie van het probleem is het zicht op de caravanstalling. Uit de rondleiding is er besproken 
dat er al verschillende gesprekken zijn geweest met de grondeigenaar van de stalling en de agrariër 
in de omgeving. Beide zijn niet van plan om een stuk land in te leveren. Hierdoor is de kans klein dat 
plannen met zaken zoals klimaatadaptatie, circulariteit wel echt verwerkt gaan worden. Daarom is de 
beslissing gemaakt om niet verder te verdiepen in dit project. 
 
Loodijk (winterdijk) 
De essentie van het probleem is dat er te veel verkeer is, recreatief- maar ook woon- werkverkeer. 
Daarom verschillen de snelheden veel met elkaar. Hierin lijkt de oplossing te zitten in enkele opties 
zoals eenrichtingsverkeer maken, aanleggen van drempels, wegversmallingen en het verbreden van 
de dijk, maar misschien ook uitnodigt om harder te rijden. Circulaire wegversmallingen kunnen 
bedacht worden en om het wat klimaatadaptiever te maken kan er bij deze wegversmallingen 
plantenbakken of struiken geplaatst worden. De landschapsadviseurs hebben deze keuze niet 
gemaakt omdat we een uitdagender probleem willen aanpakken, met een groter vraagstuk.  
 
Struin- Belevings- pad 
Essentie van dit project is hoe en waar dit pad gerealiseerd wordt. In dit project kan waterrobuust 
worden toegepast door het water vasthouden in warme periodes en water afvoeren bij hele natte 
periodes. Klimaatadaptief door het aanplanten van beplantingen, maar ook door in te spelen op 
hogere waterstanden en langere periodes met aanhoudende droogte en daarbij kunnen aansluiten 
met circulariteit. Circulariteit kan ook worden toegepast door stenen te gebruiken die makkelijk te 
hergebruiken zijn of hergebruikt worden. Bij het project van het struin- belevings- pad zouden alle 
aspecten vanuit de gemeente en dorpsraad kunnen worden meegenomen en verwerkt. De 
dorpsraad heeft al flink wat ideeën voor dit pad en heeft niet een urgent probleem die niet per direct 
een oplossing voor worden gevonden. Daarom hebben de landschapsadviseurs niet voor dit project 
gekozen. 
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A15 
De vraag vanuit dorpsraad die hier gesteld wordt is: waarom worden er niet meer zonnepanelen 
gezet dan nu het plan is. Om de A15 nog klimaatneutraal te laten zijn.  
Klimaatadaptief kan worden toegepast in dit project door het plaatsen van meer zonnepanelen, 
circulair zit het met name ook in de zonnepanelen dat de energie wordt door de zon. Misschien kan 
er ook iets met de wind die auto’s en vrachtwagens genereren. Waterrobuust kan je de 
wegafwatering gebruiken voor groen en natuur. De keuze is niet op de A15 gevallen vanwege de 
landschapsadviseurs een uitdagendere opdracht aandurven.  
 
Jachthaven Loowaard 
Het probleem bij deze casus is dat de plas wordt afgesloten wanneer het contract met de 
zandwinning is afgelopen, dit is in samenspraak met Rijkswaterstaat. Het dorp en de gemeente heeft 
de voorkeur op het openhouden van de aansluiting van de Loowaard en zo kan de plas behouden 
kunnen blijven voor recreatieplas en de jachthaven.  
De verschillende factoren worden kort besproken. Als eerste met waterrobuust dit is bij dit 
onderwerp erg van belang, omdat de jachthaven Loowaard gelegen ligt in het uiterwaardengebied. 
Wanneer de zeespiegel gaat stijgen, als gevolg van klimaatverandering, zal dit ook invloed hebben op 
het waterniveau in de rivier, maar ook de steeds langere periodes met aanhoudende droogte hoe 
houd je het gebied ook in deze periodes goed vochtig. Wanneer de haven in het plan behouden zou 
worden dan zou deze aangepast kunnen worden, hierin zou circulariteit een rol kunnen spelen. 
Bijvoorbeeld dat de haven een nieuwe uitstraling krijgt, maar dan compleet van of oude materialen 
hergebruikt of nieuwe materialen die makkelijk hergebruikt kunnen worden. Ook moeten er naar 
manieren worden gekeken om het afval wat achtergelaten makkelijk kan worden gerecycled of 
verzameld kan worden. Om het gebied klimaatadaptiever te maken wordt er gekeken naar aanplant 
van inheemse beplanting. Dit project is redelijk urgent eind 2022 moet Rijkswaterstaat een keuze 
hebben gemaakt of zij de invaart open willen houden of gesloten willen. Vanwege de urgentie en de 
kansen in het gebied hebben de landschapsadviseurs deze opdracht gekozen.



10.3 Kaart geomorfologie Loowaard 
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10.4 Kaart hoogte Loowaard



10.5 Kaart bodem Loowaard 
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10.6 Dwarsdoorsnede 
 



10.7 Resultaten kwalitatieve analyse 

10.7.1 Coding tree 

 

10.7.2 Drie codes met bijbehorende tekstfragmenten 
Code Loowaard:              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Name Files References Created On Created By 

Begrazen 1 1 17-3-2021 14:51 AS 

Biodiversiteit 2 5 17-3-2021 13:50 AS 

Jachthaven 2 4 17-3-2021 13:54 AS 

-Invaart gesloten 1 3 17-3-2021 13:57 AS 

-Invaart open 1 2 17-3-2021 13:56 AS 

-Optie nevengeul 2 9 17-3-2021 13:58 AS 

Kleiwinning 1 3 17-3-2021 16:02 AS 

Klimaat 1 2 17-3-2021 16:06 AS 

-Klimaatadaptief 2 5 17-3-2021 17:54 AS 

Loowaard 2 6 17-3-2021 16:09 AS 

Omwonenden 3 3 17-3-2021 17:13 AS 

-Aandachtsgebied 3 3 17-3-2021 17:18 AS 

-Mening behoud gebied 1 1 17-3-2021 17:17 AS 

-Mening gebied algemeen 3 5 17-3-2021 17:13 AS 

-Soort gebruiker 3 3 17-3-2021 17:16 AS 

Recreatie 1 3 17-3-2021 13:43 AS 

-Beleving 1 3 17-3-2021 17:44 AS 

-Zonering 1 2 17-3-2021 13:43 AS 

Rijkswaterstaat 4 11 17-3-2021 15:22 AS 

Smart rivers 1 3 30-3-2021 14:20 AS 

Vragen 5 51 17-3-2021 13:33 AS 
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Code biodiversiteit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Code optie nevengeul: 
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10.8 Transcript interviews 

10.8.1 Uitwerking interview Jeroen Helmer 
Datum interview 04-03-2021 

Begintijd 09:10 

Eindtijd 09:46 

Locatie Microsoft Teams 

Aanwezigen van de projectgroep Sven Bronda en Leony Schlingmann 

Interviewers Sven Bronda en Leony Schlingmann 

Geïnterviewde Jeroen Helmer (Werkzaam bij ARK-Natuurontwikkeling) 

 
Leony: Ik zal beginnen wat het gebied precies is, waar een landschapsontwikkelingsplan over maken 
en daarna zal ik daarover wat vragen stellen. Ik ben leony en dat is Sven en we zitten in een groep 
van vijf studenten. We maken een landschapsontwikkelingsplan over een kleiwinningsput die 
gebruikt wordt als jachthaven in de Loowaard die aangepast moet worden op een klimaatadaptieve 
manier. 
Jeroen: Ja, want op dit moment is het een jachthaventje toch? 
Leony: Ja, ik zal even een kaartje laten zien waar het precies is. Het ligt dus in de omgeving van 
Duiven aan de Nederrijn. 
Jeroen: Even voor de goede orde: het is gewoon een proefproject toch? Gewoon een studieproject 
toch. 
Sven: Ja, het is gewoon een proefproject. 
Leony: We werken 2 scenario’s uit: het ene scenario is dat de invaart openblijft en het andere 
scenario is dat de invaart (deels) gesloten wordt. Dat laatste is vooral vanuit Rijkswaterstaat en we 
weten niet precies waarom dat is, maar dat is dus ook een optie die we meenemen in het plan. 
Jeroen: Ja oké 
Leony: In beide scenario’s moeten dus circulariteit en klimaatadaptief als rode draad mee worden 
genomen. U heeft ons al lesgegeven, maar zou u uzelf nog even willen voorstellen; wat u doet en wie 
u bent? 
Jeroen: Ik ben Jeroen Helmer, werkzaam bij ARK-natuurontwikkeling. Vooral voor het 
verbeeldingsdeel van het verhaal; vaak schiet het mensen aan de verbeelding tekort om te weten 
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hoe het mogelijke toekomstgebied kan veranderen of natuur zich gaat ontwikkelen. Ik heb daar dan 
ideeën bij en geef dat, dan weer. Tegenwoordig verbeeld ik ook meer het ecologisch systeem. Dus de 
manier waarop soorten andere soorten helpen. Met name de sleutelsoorten; de grote grazers, de 
roofdieren, maar ook gewoon de schelpdieren. Dat zijn allemaal sleutelsoorten om het complete 
systeem aan de gang te helpen. Ja, dat doe ik al 30 jaar voor ARK dus redelijk ingewerkt kan je 
zeggen. Van het begin af aan al werkzaam. Het bereid zich steeds verder uit, inmiddels hebben we in 
alle rivieruiterwaarden natuurontwikkelingsgebied met natuurlijke begrazing en natuurlijke 
processen. Want daar gaat het ons om; om zoveel mogelijk de processen die ooit de bron waren 
geweest van alle biodiversiteit die we op dit moment kennen om die processen weer aan de praat te 
krijgen. Dat is de ene keer makkelijker dan de andere, want de mens is van nature uit om alle 
natuurlijke processen te elimineren. Die houden onzekerheden en risico’s in. Als er iets is waar wij in 
de loop van miljoenen jaren mee bezig zijn geweest, is het wel het uitschakelen van risico’s en 
onzekerheden. Het gaat ons meer over het geheel van dingen; hoe alles op elkaar inwerkt, want in 
het verleden hebben de planten en dieren in de permanente wisselwerking met elkaar ontwikkeld, 
hebben ze eigenschappen en strategieën ontwikkeld. Je zou kunnen zeggen dat die strategieën de 
identiteit is van die soorten en niet de leuke verschijningsvorm. Je kunt een leuke verschijningsvorm 
organiseren, net zoals tulpjes, planten; je kunt natuurlijk van alles doen omdat je die soorten zo leuk 
vindt. Maar dat zegt niet zoveel over hoe ze zich duurzaam kunnen handhaven in het gebied. Nou dat 
is ongeveer het beeld van wat ik doe. Ik ben ook vaak betrokken bij planvorming en het proces. 
Leony: Dus ja dus wel heel breed. 
Jeroen: Ja dat klopt. 
Leony: Ik had eerst een vraag: heeft u al ervaring met zulke gelijke projecten die wij doen? Heeft u 
bijv. een kleiwinningsput te veranderen of aan te passen? 
Jeroen: Nou ik ben zelf nooit betrokken geweest bij het contact met aannemers of daadwerkelijk de 
voeten in de klei, maar wel altijd met de planvorming van de stappen. Welke dingen/elementen zijn 
belangrijk. Bijvoorbeeld vroeger werd er altijd perceelsgewijs ontkleid, met als gevolg dat je ook 
langdurig in het landschap die vorm van die oudere percelen terugzag in de te ontwikkelen natuur. 
Waar de prikkeldraad ophield, hield ook de kleiwinning op. Dan had je van die hele smalle 
dammetjes tussen kleiwinningen en die precies de oudere perceelsgrenzen weergeven. Daar vormde 
zich dan af en toe wel wilgenbos op, maar dat was een buitengewoon armzalige manier van 
natuurontwikkeling. Toen hebben wij voorgesteld in 1992, samen met het WNF, aan de 
baksteenindustrie om voortaan, want ze hadden problemen met het verkrijgen van vergunningen 
omdat het van die lelijke putten opleverde waar vaak huisvuil ingestort werd en afgedekt met een 
laagje zand en dan deden boeren daar weer activiteiten op, te helpen met het verkrijgen van die 
vergunningen maar dan moet het ook een leuk landschap opleveren. Dat hebben we gedaan door 
het reliëf volgend ontkleien te introduceren. Dus dat je echt alleen de klei eraf haalt zodat je de 
reliëfrijke zandige ondergrond, die ooit door de rivier zelf gevormd is met geulen en oeverwalletjes, 
dat je die diversiteit weer tevoorschijn tovert onder die kleilaag vandaan. Dat is precies wat er in de 
Millingerwaard is gebeurd. Daar kan je goed zien hoe die oude reliëfrijke ondergrond weer is 
tevoorschijn is gekomen en de vegetatie daar maximaal van profiteert van die gradiënten van laag 
naar hoog, van voedselrijk naar voedselarm.  
Leony: Oké een duidelijk verhaal.  
Ik had een vraag over scenario 1: stel de invaart blijft open, op welke manier kan zo’n haven op een 
klimaatadaptieve manier worden aangepast? 
Jeroen: Ja, wat we zullen zien is dat we steeds meer grotere hoeveelheden water door rivieren gaat; 
door de heftige regenbuien is de verwachten hé. Maar ook grote droogte zoals we nu al 3 jaar al 
achter elkaar hebben meegemaakt. Zelfs 2 hittegolven in 1 jaar; dat is echt uitzonderlijk. Dus dat is 
een enorm verschil in de waterstanden die gaat optrekken. Er kan zomaar 10 meter verschil tussen 
zitten; dat is niet gering, echt niet gering. Het kan van 6 zo naar 14 gaan of zelf 15. Ons Rijnsysteem 



Hogeschool VHL 

 

40 | P a g i n a  
 

kan ongeveer 16 duizend kubieke meter per seconde, moet je voorstellen hé; kubieke meter daar 
dan 16 duizend van en dat dan per seconde. 18 duizend kuub, kunnen wij niet aan, dan gaat er echt 
iets mis. Daar heb je dan eigenlijk nieuwe rivieren voor nodig; die zou je tegenover Loowaard, via de 
Lingen (die ruimte is er nog steeds) zou je een nieuwe rivier kunnen aanleggen, om daar extra 
rivierwater af te laten. Dus er is wel vraag naar extra opvangcapaciteit; vandaar dat wij in het 
programma ruimte rivieren, de dijk terugleggen om meer ruimte te geven aan het water. In het geval 
van Loowaard, ik weet niet of je daar erg veel water kan bieden. Het afsluiten is, ik snap dat 
Rijkswaterstaat dat wil want dat krijg je valse waterstromingen van je hoofdgeul af en die moet op 
diepte blijven. Op het moment dat je een deel van het water afleidt naar de zijkant, dan heb je 
minder capaciteit in je hoofdgeul en blijft het minder diep, want die rivier houdt door zijn snelheid de 
rivier op diepte. Dat is zelfs een probleem; in de Waal gaat het nog steeds (ik geloof dat het 2 meter 
per eeuw naar beneden is gezakt) en daarmee trekken ze ook het grondwater van het volledige 
gebied naar beneden. Dat is op dit moment het grootste probleem in het riviergebied; de droogte. In 
hoever je dat soort gigantische problemen op zo’n klein jachthaventje in de Loowaard, kan gaan 
oplossen dat is niet mogelijk. Je zult je daaraan moeten aanpassen op een één of andere manier en 
misschien is juist wel het afsluiten, dat je niet meegezogen wordt die rivier. Dat is een idee, maar dan 
heb je dus een sluisje neem ik aan? Waar de boten dan naar buiten kunnen? 
Sven: het is niet helemaal duidelijk wat Rijkswaterstaat daar van plan is, maar als ze het deels 
afsluiten dan zou die haven wel helemaal wegmoeten. Dan is dat niet meer bruikbaar voor het 
verkeer. 
Jeroen: Ja, oké als je het echt helemaal afsluit dan is dat er allemaal niet meer. Dan stroomt die dus 
alleen met hoogwater, winterse hoogwaters over.  
Hebben jullie er zelf al over nagedacht wat de oplossingen zouden kunnen zijn? 
Leony: We staan nog aan het begin, we zijn vooral informatie aan het verzamelen momenteel. Het is 
best wel een lastige kwestie.  
Jeroen: Ja klopt. We zitten natuurlijk met verschillende dingen; het is dus niet per se noodzakelijk dat 
die jachthaven daar blijft? 
Leony: Hij zou inderdaad ook afgesloten kunnen worden. 
Jeroen: Waar komt eigenlijk de vraag vandaan? 
Sven: We zijn met de dorpsraad van het Loo door het gebied gegaan, die heeft alle knelpunten 
aangewezen en daar was de haven één van. Daar hadden ze zelf nog geen concreet plan voor van 
wat er daarvoor moest gebeuren en toen hebben we als groepje die kwestie gekozen. 
Jeroen: Ja precies, want die haven ligt daar natuurlijk best wel makkelijk; in zo’n oude zandwinput. 
Ecologisch niet heel erg kwetsbaar i.v.m. waterstandschommelingen. Wil je die invaart openhouden 
dan zal juist die opening dieper moeten worden, want als het droogvalt kunnen ze er niet meer uit. 
Dus dan wordt die drempel gewoon hoger. Je hebt anderzijds juist behoefte aan waterberging. Het is 
complex hé: Rijkswaterstaat wil het eigenlijk liever niet; afsluiten. Tegelijkertijd is het belang van dat 
jachthaventje, het belang van hoogwater, recreatie. Mensen lopen daar graag. 
Sven: Ja, die plas wordt inderdaad ook veel gebruikt door de jetski’s die vanuit de rivier naar het 
haventje gaan. 
Jeroen: Nee, het is geen vogelrustgebied haha. 
Je hebt de uitstroom van de Rijnstrangen, komt ter zijde van die plas komt in het Pannerds kanaal. 
Uit ecologisch oogpunt is die plas een beetje een dompe punt, hij heeft vrij steile oevers. De natuur 
heeft altijd baadt bij geleidelijkheid van laag naar hoog: hoe geleidelijker, hoe leuker. Eigenlijk zou je 
dat verschillend willen maken, misschien nog verder uitdiepen en de oevers dan verder verondiepen. 
Of je kunt het wat meer in het systeem opnemen door het een meestromend verhaal te laten. Als 
Rijkswaterstaat moeite heeft met valse watergangen dan zou je vanuit die uitstroom vanuit candia, 
dus daar waar de rijnstrangen in het Pannerds kanaal uitkomen daar kunnen aantakken en dan laten 
stromen naar het noorden toe. Dat je dus er een soort nevengeul van maakt, dat je de haven dus 



Hogeschool VHL 

 

41 | P a g i n a  
 

inderdaad afsluit dat je het meer in het verlengde van de stroomlijn daar de aantakking en aftakking 
maakt. Dat er dus een soort meestromende geul van zou kunnen maken en dan alom uitdiepen. 
Ik pak even google maps erbij. De kieuw heet dat. Juist die plassen zou je allemaal aan elkaar moeten 
rijgen, het is nu heel dom: er zijn allemaal dammen nu haaks op de stroomrichting. Stroom afwaards 
heb je al die groene rivier hé, die komt helemaal vanaf Pannerde. Het is niet echt op een ecologische 
manier aangelegd en er gebeurt ecologisch ook niet zoveel met dat ding. Ook daar kunnen de oevers 
veel flauwer van. Als je dat nou doortrekt, helemaal naar de kieuw, helemaal parallel, en plas dan 
opneemt dan heb je een stromend geheel. Daar kunnen vissen opgroeien. De instroomopening is nu 
helemaal in het zuiden van die plas die zou ik nu in het noorden van die plas doen, dan zou ik een 
uitstroomopening van dat hele verhaal. En ondertussen die geul zo ondiep mogelijk houden en lekker 
laten bebossen. Met ruimte die je hebt gewonnen met de grondwinning koop je ruimte voor ooibos 
en ruigte ontwikkeling. Met ondiepe oevers en zoveel mogelijk glooiing. De jachthaven zou ik bij de 
particuliere ruimte (middelwaard) ruimte leggen, hij neemt nu niet veel ruimte in. Het is een enorme 
claim voor zo’n groot gebied voor zo’n lullig jachthaventje. Daar zou ik dan het jachthaventje ergens 
tussen 2 kribben inleggen en dan die daar uitparkeren. Je wilt daar geen scheepsvaart op, ook dit 
jetski´s die komen dan wel leuk rondjes draaien, maar die verstoren ook heel de boel: laat die maar 
lekker op de rivier. Dus dat zou mijn voorstel zijn. 
Leony: Ja, dus de haven verplaatsen? 
Jeroen: Ja, de jachthaven zou ik dan verplaatsen dat je die dus ergens koppelt aan een andere 
industriële ontwikkeling die je toch al hebt. Dat je daar terrein opkoopt en daar natuurbeheer 
creëert. Of aan de overkant bij het steenfabriek terrein (husseswaard) daar kan ook. De inlaat is dan 
bij de veerstoep bij Pannerde. Het mee stromen van die nevengeul is wel belangrijk hoor, dat houdt 
ze wel levendig. Het belang van die nevengeulen is ook het schoonmaken van het water. Er zou 
bosontwikkeling moeten plaatsvinden; op dit moment wordt het helemaal schoon gehouden van 
bos. Maar die bosontwikkeling is erg belangrijk die dode bomen moeten in het water vallen want 
daaraan hechten zich allemaal filterende beestje die het water aanzienlijk schoonhouden. Er komen 
moddervette bacteriën van die rail van verzuiveringsinstalaties af die overal langs de rivieren liggen, 
ook in Duitsland al. Maar het water is nog steeds behoorlijk voedselrijk dat zou dan door dit soort 
diertjes: kriebelmuggen, dansmuggen, sponzen en allerlei kolonies afnemen die zich hechten aan dat 
soort takken onder water en die halen de bacteriën eruit. En bovenin zijn echt de kraamkamers voor 
vissen, maar ze moeten wel stromen. Rijkswaterstaat heeft er een handje van om die dingen alleen 
benedenstrooms aan te takken alleen heb je er dan gewoon geen stroming meer. Alleen bij 
hoogwater gaat er iets in, maar daar heeft het leven in de zomer gewoon niet zoveel aan. Het is dus 
wel belangrijk dat het stroomt, dus dan zou je dus toch zoals in de spiegel vanaf Nijmegen, daar 
stroomt altijd iets daar heb je verschillende sluisjes. Dan heb je toch wat drempeltjes dat de rivier z’n 
lood niet gaat verleggen: daar is Rijkswaterstaat als de dood voor. Bovendien is dat wel de natuurlijke 
gang van zaken dat de nevengeulen bovenstrooms verzanden, iedere nevengeul over de hele wereld 
die verzand bovenstrooms. Dat is dus een normale gang van zaken, maar het zou dus wel moeten 
blijven stromen. 
Leony: Hoe kan er een betere balans komen tussen recreatie en ecologie daar? 
Jeroen: Zo’n nevengeul kan er al hartstikke goed bij helpen dan heb je al zonering, want water daar 
gaan mensen niet doorheen. Tenzij het bloedheet is dan gaan ze allemaal zwemmen, maar meestal is 
dat wel een goede methode: zonering. Als je echt delen van het gebied met rust wilt hebben, dan 
zorg je dat daar of moeras gelaagde zijn of kleiafgravingen zodat je meer contact hebt met het water: 
wat steeds moeilijker wordt. Het blijkt dat waar we dat soort dingen doen, we door de werkelijkheid 
worden achterhaald omdat de waterstanden in de zomer gewoon dramatisch laag zijn. Maar goed 
dat soort dingen sta je ter beschikking om daar zonering in aan te brengen. De ruimte is niet heel 
groot in de Loowaard; 100 meter lopen en je bent er doorheen.  
Sven: Nee inderdaad, het is niet echt je van het zeg maar. 
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Jeroen: Nee maar er gebeurt wel van alles; op allerlei niveaus gebeurt er wat. 
Sven: Dan hebben we scenario 2: dat als de invaart dichtgegooid zou worden. Wat zou er gebeuren 
met de haven aan de rivier die eerst open was en dan (deels) wordt gesloten? 
Jeroen: Ja, wat is voorstelde: verplaatsen naar de overkant waar toch al een scheepshelling is. Heb je 
al activiteit: combineer dat, dat je niet overal menselijke activiteiten verspreid door het gebied hebt 
maar dat je dat concentreert op een plek die toch al door mensen gedomineerd wordt. Aan de 
andere kant van de Loowaard is het toch al een natuurgebied, die natuurwaarde kan je dan 
versterken door die menselijke activiteiten daaruit te halen. Je hebt toch een loopje dwars door het 
gebied naar zo’n jachthaven toe, het liefst met auto’s natuurlijk want die boten moeten natuurlijk 
ook op en afgeladen worden. Dat los je dan op deze manier op, want aan de andere kant bij de 
steenfabriek heb je toch wel verkeer; dat combineer je dan. 
Sven: Hoe kan water gezond blijven als het echt helemaal wordt afgesloten? 
Jeroen: Dat kan in dit idee dus in die nevengeul worden opgenomen en dan blijft het stromen en hou 
je de zuurstof erin. Dan hou je de kwaliteit beter. Voorkom je ook dat er blauwalg inkomt enzo.  
Sven: En hoe kan dan bij een gesloten haven de biodiversiteit worden verhoogd? Ja dat is dan ook de 
nevengeul. 
Jeroen: Ja en begrazen. Begrazen is ook heel belangrijk: begrazen handhaaft. Het is niet allemaal 
vanzelfsprekend maar die extensieve jaarrond begrazing, zoals we die nu op verschillende plekken bij 
de rivier hebben geïntroduceerd, als je daarmee aan de gang gaat zie je echt dat alle planten meteen 
hun stempel erop zetten. Die bomen gaan weer in die stekelstruiken zitten, dat is al miljoenen 
jarenlang de strategie van bomen om groot te worden. Bomen hebben zelf niet zoveel verweer maar 
die lenen dat van die stekelstruiken. De stekelstruiken hebben zich ontwikkeld omdat dat zin had bij 
de grazingen en gevoelige snoetjes. Die permanente wisselwerking die je op gang brengt, want 
iedere plant heeft een strategie op begrazing en geen enkele plant heeft een strategie op maaien. 
Dat is echt een enorm verschil: alle planten hebben een strategie op begrazing en geen één op 
maaien. Ze overleven maaien wel, maar dat is iets anders dan zich duurzaam kunnen handhaven en 
ontwikkelen. Ook iedere soort moet door naar nog beter aangepast te zijn aan de omgeving. Aan dat 
veranderende klimaat, wat nu das razendsnel gaat in thermen van evolutie gezien moeten alle 
handen vrij en aan dek om je aan te passen aan die verandering. Als je met je natuurbeheer 
teruggaat naar 50 jaar geleden omdat je toen nog leuken soorten daarvan kreeg, dan sla je de plank 
wel mis. Zo werkt het niet: we moeten door. Ook de natuur moet door en ademen nooit 
verkrabbelen. Op het moment dat jij denkt: ik wil die soort behouden dan zul je zien: dat gebeurt nu 
ook in de werkelijkheid. Ook in natuurgebieden neemt over de biodiversiteit af, terwijl daar waar je 
het loslaat en de onzekerheden toelaat: daar zie je dat de biodiversiteit toeneemt. Dat gaat onder 
invloed van dit soort begrazing en erosiesedimentatie.  
Sven: Ja duidelijk, met het oog op ecologie, klimaatadaptief en circulariteit wat zou u dan adviseren 
voor ons gebied: de invaart openhouden of afsluiten? 
Jeroen: Ter plekke de invaart afsluiten en de Pannerde openen. Aan de bovenkant van de plas een 
uitstroom organiseren en dat je de haven verlegt. Zodat de stroming ook z’n volledige oppervlakte 
bereikt. 
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10.8.2 Uitwerking interview Jeroen Smits en Jan Rasing 

Datum interview 04-02-2021 

Begintijd 09:49 

Eindtijd 10:44 

Locatie Microsoft Teams 

Aanwezigen van de projectgroep Sven Bronda, Renee Kennis, Jochum Ludema, Ilse Sanstra, 
Leony Schlingmann 

Interviewer Ilse Sanstra 

Notulist Renee Kennis 

Geïnterviewden Jeroen Smits en Jan Rasing 

 
Ilse - U heeft al heel wat verteld over de dorpskern en over het buitengebied, zijn er bepaalde 
grenzen waar wij rekening mee moeten houden in het gebied? 
Jeroen – Misschien even voordat we daar op ingaan; Derk Stobbelaar die heeft de opdracht 
omschrijving gedaan en ik heb daar wat laat op gereageerd, dus ik weet niet of jullie de 
opdrachtomschrijving met mijn aanpassingen van hem hebben ontvangen. In de omschrijving die hij 
heeft gegeven, staan een paar fouten. Er staat nog in dat er hoogspanningen zouden worden 
aangelegd in Loo, nou dat staat er al. Er staat in dat er zonnepanelen in windturbines zullen komen, 
dat is in zoverre waar dat er aan de andere kant van het Pannerdens Kanaal, eigenlijk tegenover Loo, 
een initiatief is voor windturbines. Maar het is niet zo dat er plannen zijn voor zonnepanelen of 
windturbines in de directe omgeving van Loo. Dat wilde ik wel even aangeven. 
Ilse – Oké, dus die zonnepanelen en die windmolens komen niet in het buitengebied van Loo zelf te 
liggen?  
Jeroen – Nee, nogmaals er is een initiatief voor windturbines aan de overkant van het Pannerdens 
Kanaal in de gemeente Lingerwaard.  
Ilse – Oké, en in hoeverre moeten wij die meenemen in ons plan? 
Jan – Die windturbines, als het allemaal al doorgaat, zit alleen de rivier tussen. En die winturbines 
dreigen maar liefst 240 meter hoog te worden; dat zijn de hoogste van Nederland zo’n beetje. Dus de 
voetprint staat niet in ons gebied, maar de uitstraling van die dingen natuurlijk volop. Ik denk dat het 
verschrikkelijk moeilijk is om daar wat verstandigs mee te doen. Als jullie daar ideeën voor hebben 
om dat beeld om de één of andere manier te verzachten, dan is dat natuurlijk welkom. Maar dat zou 
wel heel erg moeilijk zijn. 
Ilse – Ja, gaat het toevallig over windmolenpark Caprice?  
Jeroen/ Jan – Ja, dat klopt 
Ilse – Ja, want daar zijn al best wat plannen voor. Heeft u misschien een contactpersoon waar we 
misschien daar wat meer over kunnen vragen, hoe dat er dan ongeveer uit kan zien, zodat we dat 
eventueel mee kunnen nemen? 
Jeroen – Volgens mij staat dat bij jullie op de website toch Jan, al die informatie? 
Jan – Ja volgens mij wel. 
Jeroen – Misschien kan je die URL van de website aan hen geven. 
Jan – Dat is: dorpsraadloo.nl 
Ilse – Oh ja, die had ik inderdaad gevonden. 
Jan – Daar staat wat informatie op en mocht je wat meer informatie willen hebben dan, want ik mag 
in dat groepje zitten om te proberen dit ten goede te keren, dus ik ben behoorlijk op de hoogte van 
de plannen daar. 
Ilse – Ja het lijkt me ook best wel, voor de plannen van de A15 en de windmolens, dat er ook best wel 
wat draagkracht vanuit het dorp geregeld moet worden. Hoe is dat nu? 
Jan – Die is er niet. We hebben, om het even heel snel aan te geven, die windmolens die zijn ons 
overvallen. Ze staan niet in restdocumenten of ergens in. Er was gewoon iemand die z’n 
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portemonnee wat wilde spekken en die vond het wel aardig om daar wat neer te zetten. Dus het was 
echt een overval. We hebben toen een zienswijze opgesteld, die was niet bepaald pro, die was echt 
bedoeld om dit te voorkomen. Zonder dat we ons druk hebben gemaakt om ondersteunende 
handtekeningen, hebben wij spontaan ruim 200 handtekeningen gekregen vanuit het dorp. Mensen 
hebben zelf het initiatief moeten nemen om die handtekening te zetten en in te leveren. Dus dat zegt 
wel, dus er is eigenlijk geen draagvlak. En ook bij de A15 speelt exact hetzelfde, ook daar hebben wij 
zienswijzen ingediend. We zijn bij de Raad van Staten geweest als dorp en ook als stichting: 
Duurzaam aanleg A15. Het is nog steeds niet zeker, hoewel ik denk dat de minister de stikstof wel 
weg zal sjoemelen; zoals dat meer gebeurt is. Maar ook dit heeft binnen het dorp eigenlijk geen 
draagvlak.  
Ilse – Nee, en hoe denkt u die draagvlak te kunnen vergroten? 
Jan - Dat lukt niet. Wij willen het proberen om het zo goed mogelijk ingepast te krijgen, want we 
zullen er mee moeten leren leven. Maar dat mensen er gelukkig van worden dat zou niet gebeuren, 
althans ik zou niet weten hoe. 
Ilse – Nee, precies. Het idee wat ik kreeg van de opdracht is dat ons landschapsontwikkelingsplan een 
beetje de verzachtende factor wordt van deze plannen. Heb ik dat een beetje goed begrepen? 
Jeroen – Nou ik weet niet of je windmolens van 240 meter hoog zou kan verzachten, maar vanuit 
gemeentelijk perspectief is de vraag: hoe kan je de omgeving van Loo meer klimaat adaptief en meer 
bio divers inrichten. Maar waar je natuurlijk wel de belemmering hebt, dat je met bestaande functies 
zit. 
Jan – Jeroen, als ik daar even op mag aanvullen. Kijk, de A15 als die doorgaat kan je niet verzachten: 
dat geluid komt, het fijnstof komt, dat stukje natuurgebied is naar de bliksem, maar het is niet 
allemaal kommer en kwel hier. We houden namelijk nog een heel stuk mooi natuurgebied over. We 
zijn als dorpsraad en gemeente Duiven bezig om, want in dat gebied is heel veel historie en heel veel 
aan de hand, het beter beleefbaar te maken voor het dorp. We willen daar geen Efteling van maken, 
maar we willen wel dat het toegankelijk iets is en dat die extensieve recreatie blijft. Maar dat mag 
dus niet intensief worden. Daar hebben we een aantal gedachtes voor. We zijn ook al redelijk bezig 
met de gemeente, als dorpsraad, om dat handen en voeten te geven. Dat is een plan wat nog in de 
kinderschoenen staat: in grote lijnen weten we wat we willen. Ik kan me voorstellen, dat is wel een 
verzachting, we krijgen wat gelden vanuit de A15 om hier wat aan te besteden. Weliswaar wat 
schooiersfooi, maar je kunt er wel wat mee. Daar gaan we dus dit soort projectjes van doen; er zijn 
wat ruwe gedachtes. Bijvoorbeeld, ik noem het altijd, het loze lusjes plan. Dat zal een 
wandelknooppuntennetwerk kunnen zijn rondom het dorp; op kleine schaal uiteraard. Maar wat 
meer ommetjes rondom het dorp en dat op verschillende manieren koppelen. Er zijn wandelpaden 
best in de buurt, helaas komt daar nou net toevallig de A15. Die wandelpaden zijn onwaarschijnlijk 
mooi, maar er is nog bijna geen inwoner van Loo geweest. Nou dat is wat overdreven, maar in ieder 
geval veel te weinig. Hoe kunnen we dat gebied wat meer beleefbaar maken en koppelen aan 
wandelpaden aan het dorp?  
Ilse – Zijn er dan ook historische elementen, dan niet meer precies terug te vinden in het landschap, 
maar die u misschien weer terug wilt zien? 
Jan – Ja, er zijn twee belangrijk historische elementen. Het ene is dat in ieder geval de Romeinen hier 
rond hebben gelopen en er is zeer waarschijnlijk een Castellum geweest, naast de plas de Loowaard. 
Nou dat is verdwenen en dat willen we wel graag terug zien komen in de buurt van ons 
belevingspad/belevingsplatform. Het andere is, in onze gedachte komt dat belevingsplatform dicht 
waar vroeger een steenfabriek gestaan heeft. Die steenfabriek zie je alleen de verhoging nog van, 
maar die steenfabriek had natuurlijk een hele belangrijke rol in het dorp. Veel mensen hebben daar 
gewerkt; geploeterd. In die zin is het een belangrijke historisch iets voor het dorp en dat willen we 
ook wel graag terugzien op één of andere manier.  
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Ilse – Oké en die paden die u net noemde (belevingspad), zijn daar al kaarten van of is daar al iets 
voor ontworpen? 
Jan – Er zijn ruwe schetsen van, vooral een gedachte moet ik zeggen. Het hele gebied is een 
struingebied: het is vrij toegankelijk en je mag er overal lopen. Dan heb ik het even over het 
Loowaard gebied. We machten daar aan bebording niets doen, maar dat zal in de toekomst 
veranderen. Er zat namelijk een ontzanding en afgraving vergunning op voor de kleifabriek die het 
transporteerde naar ergens in de Betuwe. Die zijn afgelopen, dus wat dat betreft gaat het gebied wat 
veranderen en geeft het wat andere mogelijkheden. 
Ilse – Oké dat is dan misschien ook een punt voor ons om bij in te springen? 
Jan – Ja, ik zit nu net te bedenken; er is door een collega van Jeroen Smits een document gemaakt. 
Jeroen – Is dat niet Luc Velhorst? 
Jan – Ja, Luc Velhorst. 
Jeroen – Ik zal wel even gegeven kopiëren.  
Jan – Luc Velhorst geeft een heel goed beeld van wat er allemaal speelt in het gebied. Het is niet 
helemaal compleet, maar dat geeft wel een heel aardig beeld om is mee te beginnen. Als jij, Jeroen, 
dat wilt delen met de groep dan is dat wel heel mooi. 
Jeroen – Ja, ik het in de chat.  
Ilse – Bedankt. Nog even over de belevingspaden; heeft u misschien een naam voor ons, die daar van 
meer weet? 
Jan – We zijn het voortraject een beetje uit nu, ik heb zelf in dat voortraject gezeten. Er is een dame 
die de werkgroep zal gaan leiden en ik denk dat we ook hier samen het aanspreekpunt voor jullie 
zullen zijn. 
Ilse – Oké dat is fijn. Dan kunnen we daar aan haar nog wel meer over vragen.  
Jan – Haar naam is Anita kummeling. Maar ik kan dat contact wel tot stand brengen.  
Ilse – Oké top. U gaf net al aan voor het andere project, dat er eigenlijk geen budget is. Hebben wij 
een budget waar we aan moeten denken? 
Jan – Wij hebben, ik noem het even de belevingsprojecten, wel wat subsidies binnengekregen. Ook 
de A15 zal wat gaan bijdragen. In totaliteit zal dat budget ongeveer 80.000, - euro zijn. Dat hebben 
we, of dat krijgen we. Mits we fatsoenlijke plannen hebben en die hebben we eigenlijk al wel. Maar 
ook hier geldt voor mij in ieder geval, we moeten ons niet af laten remmen door geld. In het verleden 
waren er mogelijkheden, op dit moment zijn er mogelijkheden en die zullen er in de toekomst ook 
zijn. Als je goede plannen hebt (ik ben nu heel optimistisch) dan kan het een paar jaar duren, maar 
dan krijg je geld.  
Ilse – Ja, precies en dat is dan ieder geval een goed voornemen. Wat verwacht u van ons met het 
eindontwerp? Wilt u bepaalde weg naar een landschap toe of wilt een scenario met meerdere 
opties? Wat zou u graag van ons willen? 
Jan -  Ik zou me kunnen voorstellen dat er inderdaad onderweg, tijdens dit traject een aantal opties 
ontstaan en wat scenario’s ontstaan. Het zal best goed zijn om daar een afstemming over te hebben: 
van dit vinden we super of juist laat dit maar zitten want dat hebben we al bekeken of dat is niet de 
richting die wij ambiëren. Om daar iets over af te stemmen en daar dan verder wat mee doen. Op 
het eind zal het natuurlijk heel mooi zijn, als we behoorlijk concrete voorstellen krijgen. We hebben 
al een mooie voorstelling en ik ben van hoe concreter hoe beter.   
Jeroen – Ik wil toch even een checkvraag stellen om te voorkomen dat we uiteindelijk uit elkaar gaan 
lopen. Als de focus komt te liggen op een belevingspad en daar is vanuit de dorpsraad behoefte aan, 
ik vind het helemaal goed hoor. Maar vanuit mijn perspectief, vanuit mijn rol zou ik het wel prettig 
vinden als klimaatadaptatie en biodiversiteit als een rode draad er doorheen lopen.  
Ilse – Ja, precies. Dat we die zaken dan ook meenemen.  
Jeroen – Ja dat moet echt wel, wat mij betreft, de rode draad zijn. Dat is puur vanuit mijn perspectief 
en verder als Jan aangeeft wat de wensen vanuit de dorpsraad zijn; vind ik helemaal goed. 
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Jan – Ik heb op dit vlak twee opmerkingen. Het gaat inderdaad tot nu toe om of buitengebied of 
natuurgebied, maar we hebben nog twee kanten van het dorp die ook de moeite waard zijn om te 
bekijken. We koesteren onze doorzichten vanuit de straten, het open veld in, maar daar is ook 
misschien nog wel wat moois te doen. Het tweede is en dat gaat over het klimaat, CO2, hoe je het 
allemaal wilt noemen. De A15 die we niet willen, die krijgt een hele lange rij zonnepanelen en die zijn 
bedoeld om de weg klimaat neutraal te maken. Dat vind ik weinig ambitieus; er komt maar één rijtje 
zonnepanelen en dan ook een kort stuk. Het zou best is de moeite waard zijn om te kijken: wat 
betekent het nou om daar twee, drie rijen zonnepanelen te maken. Dat vergt natuurlijk een extra 
investering, maar dat levert ook een hoop op. Ook voor het dorp levert het wat op, in de zin van: 
maak er meteen een geluidscherm van. 
Ilse – Ja, precies en weet u iemand die over die plannen gaat waar we dan ook mee kunnen praten of 
er meer te weten over kunnen komen? 
Jan – Wie erover gaat is de minister uiteindelijk, maar ik denk binnen de gemeente: Sander Hirtsen. 
Dat is de projectleider vanuit de gemeente op dat vlak. Misschien is dat een ingang en binnen de 
dorpsraad hebben we dit project zeer gevolgd en nog. Dus daar kunnen we ook het één en ander 
over vertellen wat er komt.  
Ilse – Want weet u al wel hoe de A15 eruit komt te zien in het gebied? Komt dat doormiddel van een 
tunnel of iets anders? 
Jan – Ja, dat weten we behoorlijk precies.  
Ilse – Oké en kunt u daar misschien al iets over vertellen? 
Jan – Hij komt behoorlijk langs de Betuwelijn te liggen dat is een spoorlijn die een kleine twintig jaar 
geleden is aangelegd. Die gaat door dezelfde plaats ook dwars door het natuurgebied. Dat ding is 
toen met respect voor natuur en omgeving ingepast, die ligt in een lange tunnel. De A15 loopt 
grotendeels parallel aan de Betuwelijn en die passeert het Pannerdens Kanaal met een brug. Bijna op 
de tunnel komt een brug te liggen van 2400 meter lang geloof ik dat die is, dwars door het 
natuurgebied en gaat vervolgens langzaam naar beneden richting Groes en de A12. Dat is het grove 
plan. Aan maatregelen om die in te passen; is het zeer minimalistisch. Er is weinig tijdens de 
processen: in eerste instantie is alles weggevaagd. Later, zijn er kleine toezeggingen gedaan. Het blijft 
een minimalistische inpassing. 
Ilse – Oké ik heb even een kaartje erbij gepakt.  
Jeroen – Als ik even mag inbreken, ik weet niet of het handig is om dit helemaal uit te diepen in dit 
gesprek. Volgens mij kunnen jullie beter kijken op de site van de A15 voor hoe het eruit komt te zien. 
Want daar staat alle informatie op. 
Ilse – Oké, ja dat is inderdaad wel interessant inderdaad om daar verder te kijken. Nu had u het ook 
over de buitengebieden die aan de andere zijden liggen? Dat, dat ook nog wel wat kwaliteiten heeft. 
Aan wat voor kwaliteiten moet ik dan denken? 
Jan – Als je kijkt naar de driehoek: één van die zijde is de Loostraat. In het smalle deel van de 
driehoek waar het Zalencentrum staat, daar is het kassengebied even terzijde. Aan de overkant, dat 
groene zijn denk ik de sportvelden. Maar dat hele gebied is een groen gebied, nagenoeg geheel. Aan 
de randen staan verspreid wat woningen; dat is in feite een gebied met toch wel wat historie. Je kunt 
aan de verkaveling van het gebied nog zien hoe het vroeger ooit ontgonnen is. Het is voornamelijk 
een agrarisch gebied; er zitten wat agrariërs die dat beheren, bewerken. De andere poort van die 
driehoek is de dijk, daar hebben we het over gehad. De derde zijde van de driehoek, staat geen naam 
bij, maar dat is de Husselarijstraat.  Die begint dus bij het S’je van Loosstraat en eindigt bij het S’je 
van Huis Loowaard. Dat buitengebied is ook wel een behoorlijk groen gebied. Ook vanaf die straat 
zijn er heel  
Veel doorkijkjes dat groene gebied in. Dat geeft toch iets eigens aan het dorp Loo, je hebt echt die 
doorkijkjes de ruimte in en dat is natuurlijk heel kenmerkend voor het dorp. 
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Ilse – Oké die doorkijkjes; die zijn echt kenmerkend. En is dat iets waar wij op dat gedeelte van het 
buitengebied mogen focussen of is het in het algemeen zeg maar rondom het dorp. 
Jan - Die is op zich in het algemeen, maar ik zou er zeker gewoon is naar kijken. Als jullie daar wat 
opmerkingen bij hebben dat horen we dat graag. In het grote groene vlak, als je kijkt bij het woordje 
Zalencentrum, daarboven zit een stuk terrein wat ons een beetje een doorn in het oog is. Dat is een 
caravan stalling gewoon buiten, dat ziet er vanuit sommige stukken van het dorp niet uit. Een stuk 
vergroening daaromheen zou mooi zijn, maar goed misschien kunnen jullie daar nog iets verstandigs 
bij zeggen. Daar is in ieder geval ruimte voor verbetering. 
Ilse – Oké, ja we zijn gisteren door het door heengereden en het is me toevallig niet opgevallen. 
Jan – Vanuit de binnenkant van de driehoek zal je het ook niet zien, op de dijk richting Westervoort 
dan zie je het en als je in de nieuwe woonwijk aan de achterkant bent; dan zie je het volop. 
Ilse – Oké dan kunnen we dat misschien de volgende keer gaan bekijken. U had ook al aangegeven, 
bij de andere groep, om een wandeling te doen. Staat dat aanbod voor ons ook? 
Jan -  Ja dat is goed. 
Ilse – Oké dat is wel heel fijn. Dat is wel goed om te weten 
Jeroen – Even in aanvulling wat Jan zei met betrekking tot die caravanstalling. Vanuit de rand van het 
dorp Westervoort is die ook goed te zien.  
Ilse – En moeten we dat meenemen, ook dat zichtpunt vanuit Westervoort, begrijp ik dat? 
Jeroen – Nee, ik geef gewoon aan hoe zichtbaar het is.  
Ilse – Oké, ja 
Jeroen – Dit is wat jan bedoelde. Hier zie je hem zitten. Vanuit de kom van Westvoort zie je hem 
volop, maar inderdaad vanuit de bebouwde kom van Loo dan zie je hem niet, maar fraai is het niet. 
Jan – Je ziet op die foto ook de nieuwbouwwijk, in wording en daar zie je inderdaad dat daar wat 
meer zicht op is. Als je uitzoomt op dat plaatje zie je mooi de oude lijnen van de verkaveling van het 
Looveld. 
Ilse – Ja die begrijp ik dat, die graag behouden worden. 
Jan – Ja 
Jeroen – Ja, sterker nog dat heeft ook in onze structuurvisie die vervangen gaat worden in onze 
omgevingsvisie; heeft dat ook een hoge waarde. Dat is cultuurhistorisch landschap.  
Ilse – Ja precies, dan gaan we ook dat meenemen in ons plan. Ik denk dat ik aardig door mijn vragen 
heen ben. Zijn er nog vragen die ik vergeten ben, Sven? Of die jij nog hebt gehad van de medenoten?  
Jeroen – Nou ik wil nog wel een opmerking maken. In de vorige groep heb ik wat informatie gedeeld 
over het DPRA (Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie). Die analyse vanuit de stresstest is niet alleen 
vanuit binnen de kom relevant, die is ook juist voor buiten de kom heel relevant. Wat zijn daar nu 
voor problemen op het gebied van verdroging, wateroverlast, waterveiligheid en hittestress. 
Hittestress zou je in het buitengebied niet hebben, maar waterveiligheid is misschien wel een issue. 
Dus kijk is goed naar, wat er in die analyse van die DPRA, wat daarin staat. 
Jan – We hebben soms wat waterstress in het buitengebied. 
Jeroen – Op het moment ook weer?  
Jan – Ja, het is aan het onderlopen. Daar krijgen we geen stress van hoor dan moet het echt nog vijf 
meter hoger worden. Op dit moment is het alleen maar mooi.  
Ilse – Is dat ook iets wat we misschien mee moeten nemen voor de toekomst? Ik kan me voorstellen 
dat het waterniveau nog wat gaat stijgen, moeten we daar ook iets mee? 
Jan – Ja, in een bepaald verband misschien wel. Dan koppel ik een paar dingen aan elkaar, op dit 
moment is Rijkswaterstaat bezig om heel kritisch te kijken naar de dijken. Er zijn al allerlei plannen 
om dijken te verbreden, te verzwaren enzovoort. Dus dat loopt allemaal wel, maar er zijn twee 
dingen die ik nog graag kwijt wil. De dijk daar is smal en is eigenlijk het Loose ommetje; daar wordt 
veel gewandeld, lopen veel toeristische fietspaden. Kortom daar is, zeker deze tijd, veel recreatief 
verkeer. Daar is ook een doorgaande weg, waar heel vaak veel te hard gereden wordt. En dat botst 
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nog wel is met elkaar en daar lopen projecten voor. Dat heb ik bij het binnendijks groepje zitten, is 
om is te kijken wat we kunnen doen aan de Loodijk in combinatie met de dijk aanpassing. Wat 
kunnen we eraan doen om die rijsnelheid, de veiligheid te verhogen. Dat je als recreant er rustig en 
veilig kunt lopen en toch kunt genieten van het uitzicht vanaf de dijk. Als daar suggesties voor zijn; 
heel graag. Dan zouden we daar zeker wat mee willen doen. En het tweede is, wat ik net een beetje 
vergeten ben, we hebben in het dorp een werkgroep. Dat zijn de vrienden van Loowaard. Door 
hoogwater of recreanten wordt er nog wel is rommel achter gelaten. Die vrienden van Loowaard zijn 
heel druk bezig om de bewustwording enerzijds te vergroten van; als je het gevuld mee kan nemen 
kan je het ook leeg meenemen. En anderzijds ruimen ze het ook op. Dat is een hele actieve 
werkgroep die ook best wel concrete gedachtes hebben hoe je daar mee omgaat. De dame die wij 
voorstellen als contactpersoon, zit ook in die werkgroep. Er is dus ene groep; dat zijn vrienden van 
Loowaard en dat zijn ze ook trouwens, misschien wel aardig om daar ook is op te focussen wat zij 
doen. 
Jeroen – Jan, weet je dat er vanuit de Limesambassade er ook een mogelijk project gaat lopen daar? 
Jan – Nee 
Jeroen – Ze hebben het idee opgepakt om er een zogenaamde bubbel barrier in het Pannerdens .. 
Jan – Ja, sorry, ja dat ken ik inderdaad. Een heel interessant project. En is dat verband hé, ja sorry ik 
dreig altijd leeg te lopen als ik wat te enthousiast raak. Die vergunnen gaan ophouden. 
Ilse – Welke vergunningen? 
Jan – De vergunningen om daar te ontgraven en te ont-zanden. Er zijn verplichtingen om dat gebied 
op een bepaalde manier op te leveren en het is goed om daar is goed naar te kijken. Luc Velhorst is 
volgens mij een prima ingang, de collega van Jeroen. Eén van de dingen die speelt: officieel zou het 
grote zandgat moeten worden afgesloten van de Rijn. Dat is een punt van discussie. In de zin: daar is 
een jachthaventje, we hebben geen last en geen gemak daarvan. We willen de mensen dat niet 
ontnemen, maar als je het afsluit is het natuurlijk het einde van het jachthaventje. Mogelijk heeft het 
ook veel invloed op de waterkwaliteit; daar maken we ons meer zorgen over, want het gebied is in 
de zomer eigenlijk het enige gebied waar je nog redelijk kan zwemmen. Het is heel diep, maar het is 
veiliger dan zwemmen in de Rijn bijvoorbeeld. Het is eigenlijk het enige gebied dat je vanuit het dorp 
en vanuit Duiven, lekker kunt zwemmen. Doordat het water continue wordt ververst blijft het ook 
behoorlijk schoon. Misschien hebben jullie ideeën hiervan hoe je het gebied kan openhouden of 
afsluiten; wat de consequenties daarvan zijn en wat jullie daar gedachten daarbij zijn. Eén gedachte 
is van: sluit het af met een bekabeling, dat je nog wel met een bootje weg kunt. Voor ons is het 
belangrijk dat we vers water houden. Dat is wel iets wat daar speelt/ gaat spelen.  
Ilse – Oké nu heb ik wel het idee dat er zaken bijkomen. Kunnen wij focussen op iets? 
Jeroen – Ja, ik vind wel aardig wat je zegt want Jan begon met dit gesprek: we moeten focussen 
want. We moeten wel uitkijken Jan dat het niet te uitgebreid wordt. 
Jan – Ik ben het daar volledig mee eens. Ik had een afsluitende waarschuwing: er speelt heel veel 
zowel voor de binnendijkse als de buitendijkse groep. Laat je niet verlijden door ons als dorpsraad of 
door wie dan ook om te veel hooi op je vork te nemen. 
Jeroen – Jan, wat is nu jouw suggestie? Want je hebt heel veel dingen gezegd: belevingspad, de 
Looplas, plas van Zadelhof, de ene kant van Loo, de andere kant, de caravanstalling. Wat is nu jouw 
suggestie? Dat al die issues hoog over naar gekeken worden of dat de studenten kijken naar één van 
die aspecten en daarin wat dieper gaan? 
Jan – Ik zou het best kunnen voorstellen dat je inderdaad eerst kijkt: wat speelt er allemaal en pik 
daar een opdracht uit waar jullie ook brood in zien. Of stem dat af met de dorpsraad of ook de 
gemeente. Stem het af en bepaal dan in welke richting het in de diepte gaat. Ik zou het niet proberen 
om alle onderwerpen uitvoerig te behandelen, want dat gaat niet. Dan verzuip je. Dat heb ik ook bij 
de vorige groep gezien: dat wordt het te breed en daarmee ook te oppervlakkig. Dat is jammer, jullie 
hebben kennis van zaken op dit soort dingen en dat moet er eigenlijk van afdruipen.  
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Ilse – Oké ja, daar gaan we ons dan even verder in verdiepen dan.  
Jeroen – Wacht even, want wat er nu gebeurt is dat jullie eigenlijk een fasering in de opdracht 
krijgen. Waarbij je eerst inventariseert: wat speelt er allemaal en vervolgens tot een keuze moet 
komen voor de opdracht. Maar is daar vanuit jullie kant tijd voor, want als die eerst fase van 
verkenning eruit wordt gesleuteld en we zeggen gelijk: de focus moet hier of hierop liggen dat schilt 
natuurlijk wel tijd en tijd is kwaliteit. Hoe reëel is het voorstel wat Jan doet, in relatie tot de tijd die 
jullie hebben of moet er hier en nu vandaag een keuze gemaakt worden?  
Ilse – Ja, voor ons zou het wel heel erg schelen als er nu een keuze gemaakt wordt. Dan kunnen we 
daar gelijk op indiepen. Ik snap ook best wel dat er heel veel complexe zaken zijn waar een oplossing 
voor gezocht moet worden.  
Jeroen – Maar het inventariseren van al die problemen, weet je volgens mij zijn ze allemaal al de 
revue gepasseerd. Jan ik kijk jou even aan, ik gebruik nu even een groot woord, ik weet niet of we 
onze tijd moeten gaan verdoen met het inventariseren van allerlei problemen en vervolgen een 
keuze maken om één uit te leggen. 
Jan – We moeten daar zeker niet te veel tijd aan verliezen, daar ben ik het mee eens. Als we nu een 
keuze maken, dan kan dat wat mij betreft. Ik zal me overigens kunnen voorstellen dat wij op zeer 
korte termijn een rondwandeling doen en dat de studiegroep zelf komt met: hier kunnen we wat aan 
toevoegen, hier willen we wat mee, hier gaan we wat aan doen. En dan in afstemming met ons. 
Jeroen -  Als dat, ik zie dat Jos inmiddels ook in beeld is, die zal ook wat te zeggen hebben denk ik 
dan. Als ik me niet vergis zou er binnen nu en een week een plan van aanpak liggen. Dus dan moet je 
van wijze van spreken morgen het weiland al in om die wandeling te maken want anders denk ik dat 
ze in de knel komen met hun planning. Maar goed, ik ga nu even op de stoel van Jos zitten. 
Jos – Als ik heel even mag inbreken. Wat ik net zo aan heb gehoord, met name voor de tweede 
groep: ik kan me voorstellen dat er een soort quick-scan wordt gemaakt qua prioritering van al die 
problemen die er liggen. Er is ook een uitdaging vanuit de opleiding om dat als het ware te duiden: 
een snelle analyse van waar de grootste beren op de weg zitten en waar de minder grote beren. Dat 
is op basis van zo’n quick-scan waar de diepte in wordt gedoken van één van de urgente punten. Dat 
je, je inderdaad niet verliest in een hele brede scan waar je vier weken voor kwijt bent want dan 
hebben we geen tijd voor verdieping. Maar er wel even aan snuffelt om, wat hier door Jan en Jeroen 
op tafel wordt gegooid, even vast te pakken, te bewegen en te beoordelen. En dan zeggen: oké we 
nemen een besluit wat je gaat uitdiepen. Dat zou mijn voorstel zijn om ook de opdracht een beetje 
vanuit de opleiding een leuke kwaliteit te geven. 
Jeroen – Ik kan me daar helemaal in vinden.  
Jos - Dan kijk ik ook wel met de studenten hoe dat procesmatig gaat.  
Jeroen – Jan, kan jij je hier ook in vinden? 
Jan – Ik kan me hier totaal in vinden. 

 

10.8.3 Uitwerking interview recreant 
Jochum: Waarom komt u in dit gebied? 
Geïnterviewde: Om te vissen. 
Jochum: Waarom specifiek hier en niet ergens in de buurt? 
Geïnterviewde: Ik ga normaal aan de Ijssel aan de andere kant en ik dacht; ik ga deze keer is deze 
kant proberen.  
Jochum: En wat vangt u dan gemiddeld genomen? Wat basis vissen of? 
Geïnterviewde: Rivierkreeftjes, nee haha van alles echt van alles; kleine visjes, grotere visjes. Maar ik 
mag niet te groot; geen snoeken enzo want daar heb ik geen vispas voor. 
Ilse: Maar vang je die wel is hier, of in de buurt? 
Geïnterviewde: ja die kunnen we vangen (kijk), zulke vissen kunnen ze hier vangen. Dus die 
zwemmen hier wel ja. 
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Jochum: En wat vindt u mooi aan het gebied?  
Geïnterviewde: Lekker rustig. 
Jochum: En u vindt het denk ik ook belangrijk dat, dat wordt behouden? 
Geïnterviewde: Ja, dat vind ik wel. Ja het moet geen recreatieplas worden ofzo. 
Ilse: Ja, want volgens mij kan het hier in de zomer wel druk zijn met recreanten. 
Geïnterviewde: Ja, wat drukker inderdaad, maar het ook niet echt stormloop hoor. 
Ilse: Nee? 
Geïnterviewde: Nee, gelukkig niet. 
Ilse: Ja wij komen hier allemaal niet echt uit de buurt eigenlijk dus ja we hebben eigenlijk geen beeld 
bij de recreatiedrukte hier. 
Geïnterviewde: Ja dat zit je toch meer aan Lathum of Goesbeek. Daar heb je echt wel stranden. 
Ilse: Oké, daar zijn wat meer de drukke plekken en hier zijn vaak de jongeren uit de omgeving. 
Geïnterviewde: Ja mensen uit Duiven/Westervoort. 
Jochum: Wat vindt u dat er meer aandacht moet krijgen in het gebied? 
Geïnterviewde: Het pad hierheen haha.  
Jochum: Ja, dat kan ik goed begrijpen. 
Geïnterviewde: Zo, ja ik denk dat ik mijn autobanden er onder uit heb liggen nou. 
Ilse: Vanwege de kuilen enzo? 
Geïnterviewde: Echt heel erg ja. 
Ilse: Ja, ik zag wel dat ze al een beetje de kuilen hebben plat gemaakt maar.. 
Jochum: Maar het gaat niet werken zo, er zitten gewoon hele grote stenen in en die rij je er weer uit. 
Kan je eerder kleine kiezelsteentjes neerleggen. 
Rene: Misschien kan het strand ook wat mooier gemaakt worden, want nu die waterstand zo hoog 
was ligt het er wel wat minder mooi bij. 
Geïnterviewde: Ja, maar ik vind het wel een beetje natuurlijk; de natuur heeft het gemaakt toch. 
Ilse: Ja 
Geïnterviewde: Als het allemaal strak wordt getrokken, komen er meer mensen naar toe. 
Ilse: Ja dat denk ik ook wel. 
Jochum: Wat is uw mening over de kleine haven? 
Geïnterviewde: Ik heb er eigenlijk geen mening over. 
Ilse: De plas hier, is aangesloten aan de Rijn heh.  
Geïnterviewde: Ja 
Ilse: Nu zijn er plannen om de plas hier af te sluiten. Wat denkt u dat, dat voor invloed heeft over u 
visserij? 
Geïnterviewde: Ik heb daadwerkelijk geen idee. 
Ilse: Oké. 
Geïnterviewde: Misschien minder boten, want in de zomer heb je wel veel speedboten hierzo.  
Jochum: Wat vindt u ervan dat het gebied zou worden aangepast op een klimaatadaptieve manier? 
Geïnterviewde: Zo, dat zijn vragen. Nee sorry dat zou ik echt niet weten. 
Rene: Bedankt voor uw tijd. 

 

10.8.4 Uitwerking interview omwonende 
Bij dit interview werden 4 recreanten bevraagd. 
Ilse: Waarom staan jullie op deze plek stil? 
Geïnterviewde: We zijn eigenlijk nieuwsgierig en willen kijken hoever dat, dat fietspad gaat. We 
hebben daar (wijst) al net helemaal gelopen. We vinden het hartstikke mooi hier. 
Rene: Wat vinden jullie nou specifiek mooi aan dit gebied? 
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Geïnterviewde: De natuur; het ruige. Wat ik ook heel mooi vindt zijn daarginds aan die waterkant 
waar al die prachtige knotwilgen nog half een beetje in het water staan enzo.  
Jochum: Komt u vaker hier of gaat u liever ergens anders heen?  
Geïnterviewde: Wij komen hier vaker terug als de natuur andere kleurtjes heeft. We wilde heel graag 
door, maar we zagen; als de kudde kalfjes heeft, dan moet je gewoon niet in de buurt komen. 
Ilse: Nee 
Geïnterviewde: Vandaar dat wij keken; wat gaan ze doen en toen hoopte we dat jullie zouden 
doorlopen haha. En jullie dan, waar komen jullie dan vandaan? 
Rene: Ja, wij studeren in Velp. En ik kom uit Brabant, Ilse ook en Jochum uit Friesland.  
Geïnterviewde: En hoe vinden jullie het hier dan.  
Rene: Ja, opzich, ik vind het best wel mooi alleen ik vind het nu een beetje kaal.  
Geïnterviewde: Ja, is het maar alle bomen hebben geen blaadjes dat klopt. In het voorjaar worden al 
die wilgen opgeknot dus dan lijkt het ook kaal. Moet je van de zomer is komen, hoe begroeit het hier 
is; echt fantastisch. 
Ilse: En wat voor begroeiing? Struikjes misschien? 
Geïnterviewde: Ja, vooral wilgen, bramen en kaardenbollen. Die zijn echt prachtig, ja de natuur die is 
hier heel mooi. Dan is dit niet meer door, maar dan is het groen. En nu ligt er ook overal rommel 
vanwege het hoge water, dat is allemaal meegespeeld. Dat ruimen ze allemaal wel op maar... 
Jochum: Wat vindt u dat er meer aandacht nodig heeft in het gebied? 
Geïnterviewde: Het fietspad: zeer belangrijk. 
Ilse: Ja, het lijkt me ook niet zo fijn fietsen. Met de kuilen enzo. 
Geïnterviewde: Ja, dat doet er niet zo toe, maar dat er een paar toegangswegen zijn zodat je ernaar 
te kan gaan.  
Rene: Er zijn hier plannen, er werd hier altijd klei afgegraven, om de zandzuiger weg te halen en ze 
zitten erover na te denken om de verbinding met de Rijn dicht te maken.  
Geïnterviewde: Maar waarom?  
Jochum: Rijkswaterstaat gaat er een keuze over maken, volgend jaar of die open of dicht blijft. Op 
persoonlijk vlak zie ik weinig vlak om hem dicht te gooien omdat dan ook de waterkwaliteit naar 
beneden gaat. En er liggen nu 10 boten en ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat er nog 30, 40 
boten bijkomen.  
Geïnterviewde: Maar dan moet dat is in de publiciteit of is dat al ergens? 
Ilse: Ja, het is al wel wat in de publiciteit maar Rijkswaterstaat gaat voornamelijk over de keuzes. Die 
heeft van alles om het door te rekenen ook; er zitten heel veel tabellen en grafieken achter. Maar die 
gaan in principe over de keuze of die open of dicht moet.  
Geïnterviewde: Er is toch ook een mooi stuk gebied hier om juist ruimte voor de rivieren open te 
houden; ze maken overal geulen en alles en dan gaan ze dat dichtgooien. Maar ik denk ook voor de 
jachtjes, want als die van Tolkamer afkomen en ze moeten naar Zutphen/Oosterbeek, daar zijn niet 
zoveel overnachtingshavens aan het water.  
Ilse: Wat wij wel lastig vinden; stel dat Rijkswaterstaat het af gaat sluiten. Wij moeten vanuit school 
een plan opzetten. We moeten een plan voor stel Rijkswaterstaat houdt het open en een plan voor 
stel Rijkswaterstaat sluit hem af. Om dan hier de plas gezond te houden is ook interessant vanwege 
de vissen en recreatie. 
Geïnterviewde: Waarom gaat het zuiggat weg dan?  
Jochum: Ja, ze zijn klaar. De vergunningen zijn afgelopen. 
Geïnterviewde: Ik denk dat jullie ook contact moeten zoeken met waterrecreatie of met Nederlands 
Vissersbond of de jachtjes. Ja, we hebben zelf een jachtje dus daarom dat ik dat denk. Er komen 
steeds meer bootjes; ook omdat het nog steeds niet zeker is wat we met de vakantie kunnen doen. 
Vaarbewijzen is een gekkenhuis dus ik denk dat mensen dat ook willen. 
Geïnterviewde: Het is toch puur natuur, waarom moet die dicht dan?  
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Ilse: Vanwege overstromingsgevaar enzo. 
Geïnterviewde: Heb je uitgezocht hoe hoog het water hier geweest is? 
Jochum: Best wel hoog. 
Geïnterviewde: Ja dat weten we, maar dan moeten jullie uit gaan zoeken tot waar het daadwerkelijk 
kwam. Hoe hoog staan we nu en wat is daar de hoogte. Je moet dat terug kunnen vinden. Dan kan je 
in tegenstrijd gaan mijn Rijkswaterstaat of het daadwerkelijk klopt.  
Ilse: Ja, daar willen we inderdaad ook naar gaan kijken. 
Geïnterviewde: Het is gewoon een gebied dat het water weg kan, dus dat is onzin. Als ze het open 
houden is ook het water weer eerder weg. Eigenlijk is het flauwekul wat ze zeggen. 
Jochum: We zullen de argumenten die u zegt zeker meenemen. 
Geïnterviewde: Maar het is gewoon een heel mooi natuurgebied met aalscholvers, die zitten daar 
ook beschermd heh. Maar we staan nu in het minst mooiste deel eigenlijk.  
Ilse: In de lente trekt u hier naartoe? 
Geïnterviewde: Ja 
Ilse: Want u komt hier ook uit de buurt? 
Geïnterviewde:  Pannerde. Rond 5 km hier vandaan. 
Ilse: Dames, heel erg bedankt voor jullie input. 
Geïnterviewde: Graag gedaan en succes. 
 

10.8.5 Uitwerking interview omwonende 
Bij dit interview werd 1 visser bevraagd. 
Rene: Zouden we u een momentje mogen storen om wat vragen te stellen? Wij zijn bezig met een 
project over de Loowaard en we willen mensen wat vragen stellen over dit gebied.  
Geïnterviewde: Ik kom uit Haarlem, dus ik weet echt helemaal niets over dit gebied.  
Jochum: Maar dan bent u wel een geschikt persoon, want we zijn benieuwd naar uw mening wat u 
vindt van het gebied en waarom u hier komt en of u er kennis van heeft. 
Geïnterviewde: Oké. 
Ilse: Waarom heeft u voor hier gekozen? 
Geïnterviewde: Nou omdat ik vis op grote baars en als ik op de kaart kijk dan is dit een potentiële 
plek waar die grote baars kan voortkomen. 
Ilse: Oké, aan de hand van? 
Geïnterviewde:  Van de omstandigheden: directe verbinding met de rivier en diepe plekken. Wat nou 
weer tegenvalt is dat die zandzuiger hier is, waardoor het water heel troebel is. 
Rene: Ons project gaat er gedeeltelijk over dat er dus een open verbinding is met de rivier, alleen 
Rijkswaterstaat is van plan om die verbinding dicht te gooien. Maar dat komt tevens omdat de 
vergunningen voor klei en zandwinning zijn afgelopen. Dus dit schip is over een paar jaar weg, maar 
dan zou je denken: de waterkwaliteit gaat dan omhoog alleen het geval is, aangezien ze de 
verbinding willen afsluiten. 
Geïnterviewde: Ja, het is wat je staat onder waterkwaliteit. Ik denk als je de biodiversiteit van 
soorten wilt handhaven dan moet je het openlaten.   
Ilse: Ja, dat denken wij ook. 
Jochum: Wij zijn toch voor een systeem om er water in te laten en eruit te laten. 
Geïnterviewde: Absoluut. Wij vissen heel vaak in dit soort putten langs de Neder-Rijn en langs de Lek 
en bijv. de grote baarzen die in het voorjaar, zomer en najaar op de grote rivieren zitten die trekken 
in de winter allemaal die putten op. Dus die raak je allemaal al kwijt en ik denk dat het voor heel veel 
soorten vis geldt. Je krijgt natuurlijk wel weer andere soorten terug, andere soorten planten en de 
vissoorten die erin zitten en afhankelijk van hoeveel, dat ontwikkelt zich dan.  
Ilse: En wat vindt u verder van het gebied waarin u staat te vissen? Is u iets opgevallen wat u mooi 
vindt. 
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Geïnterviewde: Het is opzich natuurlijk een mooi gebied, maar die fabriek die daar staat en de 
zandzuiger hier, zijn niet echt horizonverfraaiing. 
Ilse: Als u iets kunt zeggen wat u wel mooi vindt, wat zou u dan zeggen? 
Geïnterviewde: Opzich is het niet een unieke put dit, er liggen er meer van dit soort aan de rivier. Het 
is natuurlijk ook een beetje door de natuur gevormd dit: dat vind ik wel mooi. Die waterstand is 
natuurlijk gigantisch hoog geweest dus dan krijg je dat soort mooie taferelen. Maar voor de rest is 
het niet zo heel bijzonder. Als het voor recreatieplas bedoelt zou zijn dan moeten ze er nog wel wat 
aan doen. 
Jochum: Vindt u dat het ook meer aandacht moet krijgen, om meer aandacht te besteden aan 
recreatie? 
Geïnterviewde: Nee, wat mij betreft niet, ik ben zowel jager als visser dus ik heb een hekel aan 
mensen. 
Ilse: Oké sorry dat we u storen haha. 
Geïnterviewde: Nee maar ik bedoel te zeggen: een hekel aan mensen die ergens wat van vinden of 
zich gaan bemoeien met of uitspraken doen waaraan je merkt dat ze helemaal niet weten waar je 
mee bezig bent.  
Rene: Ja dat is te begrijpen inderdaad. 
Ilse: Want we zagen u ook een beetje heen en weer lopen. Wat was u precies aan het doen? 
Geïnterviewde: Ik was aan het kijken of het water hier misschien minder troebel was dan daar, maar 
het eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde. Als je daarboven loopt kan je wat beter in het water 
kijken. Ik heb een polaroid bril en dan zie je wel dat het verderop wat helderder is. Het is niet 
optimaal voor de baars. 
Ilse: Dank u wel voor uw tijd. 
Geïnterviewde: Graag gedaan. 
 

10.8.6 Uitwerking interview Bart Peters 

Datum interview   15-03-2021   

Begintijd   10:00  

Eindtijd   10:22  

Locatie   Telefonisch   

Aanwezigen van de projectgroep   Rene Kennis  

Interviewers   Rene Kennis  

Geïnterviewde   Bart Peters (ecologisch landschapsplanbureau Drift)   

  
Rene: Hallo Bart, zoals al in de mail vermeld stond zijn wij met een groep van vijf studenten (Sven, 
Jochem, Ilse, Leony en Rene) van het van Hall Larenstein te Velp, momenteel bezig met het opstellen 
van een landschapsontwikkelingsplan rondom de haven in de Loowaard. We hebben gezien dat je al 
meerder projecten hebben gedaan in het rivierengebied en hier dus bekend mee bent. Vandaar dat 
we dachten dat het een goed plan zou zijn om even contact met u op te nemen. We hebben namelijk 
meerdere ideeën. Maar zouden hier graag over praten met iemand die hier meer ervaring over 
heeft.  
Bart Peters: Dat is heel begrijpelijk. Het is echter alweer een hele tijd geleden dat ik voor het laatst in 
de Loowaard was. Dus ik hoop dat ik jullie kan helpen. Wat ik wel kan doen is het een en ander 
vertellen over het rivierengebied en hoe je met bepaalde plannen moet omgaan. Maar wat zijn jullie 
ideeën precies en is het landschap in de laatste jaren veel veranderd?  
Rene: Ja misschien is het een goed idee om nog even de huidige situatie te schetsen en de mogelijke 
toekomstscenario’s uit te leggen. Er bestaat een mogelijkheid dat de zandput in de Loowaard in de 
toekomst afgesloten zal worden van de Rijn. Gezien deze afsluiting nog niet concreet is hebben wij 
meerdere scenario's opgesteld, onder andere een met een open verbinding met de Rijn en een 
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waarbij het gebied wordt afgesloten. Daarnaast zijn we bezig met een scenario met betrekking tot 
een nevengeul. Omdat we rekening moeten houden met de volgende criteria: klimaat adaptie, 
circulariteit en waterbestendigheid. Daarnaast moeten we er ook voor zorgen dat de ecologie en 
recreatie in het gebied verbeterd worden. Ook zijn we nu bezig met het vergelijken van het gebied 
met bv de Millingerwaard en hoe de natuur zich daar ontwikkeld.  
Bart Peters: Ben je bekend wat wij doen bij het programma smart rivers?   
Rene: nee, dat ben ik nog niet tegengekomen.  
Bart Peters: Dat is een project dat ik in 12 heb opgezet, wat gaat over hoe je projecten moet 
opstellen in het rivierengebied. Of het nu gaat ver wateropvang, of natuurprojecten. En het 
uitgangspunt daarbij is dat je naar een oplossing zoekt die binnen het dna van de rivier passen. Je zou 
misschien kunnen kijken op de website, hierop kun je posters terugvinden en review formulieren, 
waarmee je je eigen plannen kunt toetsen. Je zou i dit gebied inderdaad kunnen denken aan een 
stromende nevengeul. Het is momenteel ook maar een onnatuurlijk ogende zandplas. De vraag is dus 
alleen hoe je dat gaat aanpakken. Als eerste zou je natuurlijk kunnen kijken naar de oude structuren, 
liggen er oude geulen? Je zit hier natuurlijk wel op het punt waarop de oude rijn zich aansloot op wat 
we nu het pannerdensh kanaal noemen. Je zou dus op oude kaarten kunnen kijken. Wat ik altijd 
eerst doe bij het maken van een landschapsontwikkelingsplan is het maken van een ecologische 
analyse. Waar je ook naar kunt kijken is hoe het zit met de overstromingsfrequenties. Wat belangrijk 
is bij het aanleggen van een stromende geul is dat je goed kunt beargumenteren. Hoe vaak kan deze 
geul meestromen, hoe ontwikkelen de waterstanden zich. Het liefst graaf je tot op het zand, omdat 
je zo minerale bodems in je geul overhoudt. Je haalt de klei er af en pelt het open tot op het zand. 
Wat hier ook nog speelt zijn de insnijdingsprocessen van het water. Omdat het rivierbed kunstmatig 
versmald is sinds ongeveer 1840-1850. En bij het panardensh kanaal natuurlijk al eerder. Dit zijn 
allemaal dingen waarmee je rekening moet houden. Wat voor breedte, wat voor diepte moet hij 
hebben enz. De zandplas zoals hij nu is, is eigenlijk te groot voor wat je in nature in zo’n gebied zou 
hebben.  
Rene: Ja we hebben al wel lessen gehad hierin en we hebben ook al naar oude kaarten gekeken. 
Evenals de bodemkaart en hoogtekaarten. Dus we hebben al wel een redelijk beeld van het gebied.  
Bart Peters: Nu heb ik al wel enkele lessen verzorgt in eerdere jaren, waarin we vooral met land en 
watermanagement via smart rivers veel bezig zijn geweest. Het zou misschien wel heel fijn zijn om 
daar in de komende jaren ook bij bos- en natuurbeheer een cursus te kunnen geven.  
Rene: Dat lijkt mij wel heel interessant. Maar Ja ik heb nu in ieder geval wel een duidelijker beeld bij 
hoe we dit project aan kunnen pakken en of het een niet te absurd idee is om op deze locatie een 
nevengeul aan te leggen.  
Bart Peters: Nee het is juist een heel goed plan, nevengeulen liggen natuurlijk op heel veel plaatsten 
in het rivierengebied. Zover ik het op de luchtfoto kan zien heb je daar al een oude geul met wat 
kolken aan de noordkant van die grote zandplas liggen. Je kunt ook altijd de grond die vrijkomt bij 
het graven van die geul gebruiken om die zandplas verder te ontdiepen en meer tot een geul te 
kunnen boetseren. Dat is ook een manier om het gebied wat meer aan te sluiten aan de natuur bij de 
rijntakken. Wat je nu het beste zou kunnen doen is doorgaan met een plan maken kijkende naar de 
geomorfologie en een logische positie van de geul. En zodra dat af is zou ik daar best even naar 
willen kijken.  
Rene: Het zou wel heel fijn zijn als dat zou kunnen.  
Bart Peters: onderbouwing is natuurlijk heel belangrijk, dan kan ik zien wat jullie denk proces is en 
waarom jullie bepaalde beslissingen nemen.  
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10.9 Kaart ontwerp 1: invaart blijft open 
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10.10 Kaart ontwerp 2: invaart gaat dicht 
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10.11 Kaart ontwerp 3: nevengeul 
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10.12 Rijkswaterstaat, nevengeulen 
 

  

(Rijkswaterstaat, 2011)



10.13 Formulier 7T’s 

 
Groep Groepsleden: Sven Bronda, Rene Kennis, Jochum Ludema, Leony Schlingmann en Ilse 

Sanstra  

Thema Workshop over project Loowaard  

Toegang De workshop is gehouden met J. Smits van Stroom1 (tevens ook opdrachtgever). 
Hierbij was de gehele projectgroep betrokken, hierdoor kregen wij als groep een 
gewogen beeld aan het einde van de workshop over de Loowaard   

Tol De workshop had als doel het in beeld brengen van de verandering die in het plan 
zijn opgenomen op een actieve manier. Dit via enkele methodes: ten eerste hebben 
we als projectgroep de probleemstelling toegelicht. Hierna hebben we toegelicht hoe 
onze kijk was op de situatie en hoe deze op een duurzame methode de toekomst in 
te krijgen. Hierna hebben we op een actieve manier om feedback ontvangen. Dit 
hebben we als groep goed kunnen gebruiken in de voortgang van de periode. 

Timing De workshop was vanaf 11 uur deze duurde een klokuur de tijd is hierop geprikt 
doordat het menselijke brein rondom deze tijd het actiefste is.  

Tempo De workshop was verdeeld in drie verschillende fasen die allemaal gepland waren 
voor 20 minuten per stuk. De daadwerkelijke uitvoering was: 15 min voor de 
probleemstelling, 25 min voor het voorstellen van de methodes en 20 voor de 
ontvangen feedback.  

Toneel De workshop ging via teams; dit vanwege de coronamaatregelen. 

Toon De toon van de workshop was professioneel taalgebruik. De opdrachtgever werd bijv. 
aangesproken met u. 
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10.14 Logboek 
Week 5 (ma 1 feb – vr 5 feb) 
Het project is in deze week gestart. Op dinsdag 2 februari is er begonnen met een gesprek 
(begeleiding) met de procesbegeleider; Jos Wintermans. De onderwerpen die hier aan bod kwamen: 
start project en voorbereiding startgesprek Jeroen Smit en Jan Rasing. Na dit gesprek heeft er een 
groepsvergadering plaatsgevonden: 

Vergaderverslag 02-02-2021 

Tijd 09:58 

Locatie Microsoft Teams 

Aanwezigen Sven Bronda, Rene Kennis, Jochum Ludema, Leony Schlingmann & Ilse Sanstra 
Voorzitter Sven Bronda 

Notulist Jochum Ludema 

Punten/afspraken − Nabespreking gesprek Jos Wintermans. 

− Opdelen taken voorbereiding startgesprek opdrachtgevers. Ilse als interviewer 
aangewezen, Rene als notulist. De rest van de groepsgenoten vullen het gesprek 
aan waar nodig. 

− Gesprek opdrachtgevers voorbereiden; vragen opgesteld en deze nog met 
andere groep van Loo overleggen. 

− Eerste taken PVA verdeeld en opgesteld in word document. 

− Leony stelt planning op 

− Afgesproken om bij vragen/opmerkingen dit te overleggen in de groepsapp. 

Op 4 februari heeft het eerste gesprek met de opdrachtgevers (Jeroen Smits en Jan Rasing) 
plaatsgevonden. In dit gesprek zijn verschillende projecten voorgesteld: verbergen van een 
caravanstalling, verkeerssituatie Loodijk verbeteren, struinpad in Loo maken, het klimaatneutraal 
maken van de A15 en jachthaven Loowaard aanpassen. In de volgende week zal hiervoor de keuze 
gemaakt worden en deze verder uitgewerkt in het plan van aanpak. 
Week 6 (ma 8 feb – vr 12 feb) 
Op maandag 8 februari heeft er een groepsvergadering plaatsgevonden: 

Vergaderverslag 08-02-2021 

Tijd 10:13 

Locatie Microsoft Teams 

Aanwezigen Sven Bronda, Rene Kennis, Jochum Ludema, Leony Schlingmann & Ilse Sanstra 

Voorzitter Rene kennis 

Notulist Leony Schlingmann 

Punten/afspraken − Nabespreking gesprek opdrachtgevers en voorkeur project voorgesteld: de 
haven. Iedereen mee eens. Deze nog bespreken met begeleider en 
opdrachtgevers. 

− Afspraken vorige vergadering weer langsgelopen; goed op schema. 

− Eerste gemaakte onderdelen PVA besproken. Deadline gezet op 18 februari 
voor globaal af zijn. Ook verdere taken verdeeld voor het PVA. 

− Eerste kaarten worden deze week gemaakt en ook literatuurstudie. 

− Jochum en Leony stellen mensen op die mogelijk geïnterviewd kunnen worden. 

− Alles voor iedereen duidelijk; geen misverstanden en planning gaat volgens 
plan. 

Op woensdag 10 februari was er weer een gesprek met Jos Wintermans. Hierin is de voortgang en de 
keuze voor het project van de haven besproken. Dit is goed, mits het goed onderbouwd en 
besproken wordt met de opdrachtgevers.  
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Week 7 (ma 15 feb - vr 19 feb) 
In deze week was er i.v.m. vakantie geen gesprek met de begeleider. Er is verder gewerkt aan het 
PVA en er hebben meerdere kortere groepsoverleggen plaatsgevonden. De eerste mailtjes naar 
mensen om te interviewen zijn verstuurd. 
 
Week 8 (ma 22 feb – vr 26 feb) 
Op ma 22 feb is het PVA verstuurd naar de opdrachtgevers en begeleider. De feedback is besproken 
in het gesprek met Jos op wo 24 feb. Dit is wordt meegenomen in het verdere verloop van het 
project. Na het gesprek met Jos is er een groepsvergadering geweest: 

Vergaderverslag 24-02-2021 

Tijd 10:00 

Locatie Microsoft Teams 

Aanwezigen Sven Bronda, Rene Kennis, Jochum Ludema, Leony Schlingmann & Ilse Sanstra 
Voorzitter Ilse Sanstra 

Notulist Sven Bronda 

Punten/afspraken − Belangrijke punten gesprek Jos besproken. Ook de feedback van de 
opdrachtgevers besproken waar kon aangepast. 

− Afspraken vorige vergadering weer langsgelopen; goed op schema. 

− Rene benaderd waterschap, Sven de jachthaven, Leony stichting ARK.  

− Op OneDrive een bestand openen waar interviewvragen per persoon opgesteld 
kunnen worden. Iedereen kan deze bewerken. 

− Taken verdeeld voor eindrapport 

− Alles voor iedereen duidelijk; geen misverstanden en planning gaat volgens 
plan. 1 maart zijn de: probleemstelling, maatschappelijk kader, 
landschapsanalyse en belangen af. 

 
 Week 9 (ma 1 maart – vr 5 maart) 
De eerste interviews hebben plaatsgevonden en zijn uitgetypt. Er wordt progressie geboekt en zelf 
geplande deadlines worden gehaald. De groepsvergadering was weer na het gesprek met Jos waar 
de voorgang en knelpunten werden besproken: 

Vergaderverslag 03-03-2021 

Tijd 14:51 

Locatie Microsoft Teams 

Aanwezigen Sven Bronda, Rene Kennis, Jochum Ludema, Leony Schlingmann & Ilse Sanstra 

Voorzitter Leony Schlingmann 

Notulist Jochum Ludema 

Punten/afspraken − Gesprek met Jos geëvalueerd. Vooral meer creativiteit in het project brengen en 
‘out of the box’ durven te denken. 

− Afspraken vorige vergadering weer langsgelopen; goed op schema. 

− Interviewvragen voor Jeroen Helmer besproken en verbeterd. 

− Eerste stukken van eindrapport besproken en verbeteringen ingebracht. 

− Taken verdeeld voor tussentijdse presentatie. Rene en Sven geven de 
presentatie en iedereen maakt eigen stukje in de PowerPoint.  
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Week 10 (ma 8 maart – vr 12 maart) 
De tussenpresentatie is gegeven. De feedback om de ontwerpen duidelijker te maken wordt 
meegenomen. Op wo 10 maart heeft voor het gesprek met Jos nog een overleg plaatsgevonden: 

Vergaderverslag 10-03-2021 

Tijd 10:32 

Locatie Microsoft Teams 

Aanwezigen Sven Bronda, Rene Kennis, Jochum Ludema, Leony Schlingmann & Ilse Sanstra 
Voorzitter Jochum Ludema 

Notulist Rene kennis 

Punten/afspraken − De tussentijdse presentatie geëvalueerd en belangrijke punten worden in het 
eindrapport meegenomen. 

− Afspraken vorige vergadering weer langsgelopen; goed op schema. 

− Vervolgtaken eindrapport verdeeld. 

− Interviews worden verwerkt in NVivo door Leony. 

− Er moet nog een laatste interview worden afgenomen door Rene. 

− Voorbereiden op voortgang gesprek met Jeroen Smits; punten opstellen en 
ontwerpen uitleggen. 

 
Week 11 (ma 15 maart – vr 19 maart) 
Deze week is er een voortgangsgesprek met Jeroen Smits geweest. De punten zijn besproken en de 
feedback wordt meegenomen. Naar de ontwerpen moet nog kritisch worden gekeken en de 
haalbaarheid moet worden weergegeven. Na het overleg met Jos was er weer een groepsoverleg: 

Vergaderverslag 17-03-2021 

Tijd 16:41 

Locatie Microsoft Teams 

Aanwezigen Rene Kennis, Jochum Ludema, Leony Schlingmann & Ilse Sanstra 
Voorzitter Rene Kennis 

Notulist Ilse Sanstra 

Punten/afspraken − Afspraken vorige vergadering weer langsgelopen; lopen wat achter op schema 
eindrapport. 

− Hoe eindrapport er nu voor staat besproken. De ontwerpen moeten beter 
omschreven en letten op taalgebruik. 

− Taakverdeling poster: Rene en Jochum. 

− Laatste interview moet worden uitgetypt, zodat Leony het in NVivo kan zetten. 

 
Week 12 (ma 22 maart – vr 26 maart) 
Verder geen besprekingen met Jos. Er wordt vooral gewerkt aan de poster en aan het verslag. Ook 
heeft er weer een groepsoverleg plaatsgevonden: 

Vergaderverslag 24-03-2021 

Tijd 10:37 

Locatie Microsoft Teams 

Aanwezigen Rene Kennis, Jochum Ludema, Leony Schlingmann & Ilse Sanstra 
Voorzitter Ilse Sanstra 

Notulist Leony Schlingmann 

Punten/afspraken − Afspraken vorige vergadering weer langsgelopen; lopen weer goed op schema. 

− Poster moet beter, vooral uiterlijk en taalgebruik. 

− NVivo moet in verslag worden verwerkt.  
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Week 13 (ma 29 maart – vr 2 april) 
Deze week was er op woensdag een posterpresentatie. Er is de eerste dagen van de week met name 
nog aan de poster gewerkt. Donderdag en vrijdag aan het eindrapport. Vrijdag was er nog een 
groepsoverleg: 

Vergaderverslag 02-04-2021 

Tijd 10:37 

Locatie Microsoft Teams 

Aanwezigen Sven Bronda, Rene Kennis, Jochum Ludema, Leony Schlingmann & Ilse Sanstra 
Voorzitter Sven Bronda 

Notulist Jochum Ludema 

Punten/afspraken − Komende dagen nog flink aan de slag met eindrapport. Met name focussen op 
indeling hoofdstukken en taalgebruik.  

− Ook daadwerkelijk wat doen met opmerkingen die iemand bij het verslag  

 
Week 14 (ma 5 april – vr 9 april) 
Op dinsdag 6 april zijn de ontwerpen gepresenteerd aan de opdrachtgevers. Dit heeft vanwege de 
coronamaatregelen via Microsoft Teams plaatsgevonden. Verder zijn de laatste dingen van het 
verslag aangepast. 


