
 

 
 

 

Verslag bijeenkomst 26 maart 2022 
 

Betreft:  Bijeenkomst en excursie TopDredge voor omwonenden Bomhofsplas van de Klankbordgroep op locatie 
Zandwinning Zwolle 

Aanwezig: Omwonenden: Joris Baak, Lucia Looijestijn, Familie van Rijssel, David van Dijk, Jan Kam, Bé Brinkman, Henk 
Compagnen, Klaas Kok, Wilco Kok, Familie Pierik. 
Dekker: Aart Jan Schouten, Richard van den Berg, Anne Beune, Willem Jongsma, Marianna van den Broek, 
Frank Visser 

Van: Aart-Jan Schouten  

Datum: 26 maart 2022 

 
1. Welkom 

Aart-Jan heet iedereen van harte welkom. Hij is de nieuwe projectleider en aanspreekpunt voor de omgeving.  
 

2. Terugblik  
Richard blikt met de aanwezigen terug. Corona heeft eerder bijeenkomen verhinderd. Gelukkig kunnen we nu elkaar 
weer ontmoeten om bij te praten en samen vooruit te kijken. De gezamenlijke aanpak wordt door de zaal omarmt. 
De buurt wil graag vanaf het eerste idee betrokken zijn. 
 

3. Bio-hutten en waterkwaliteit 
Anne (stagiair Biologie bij Dekker, bestudeert het onderwaterleven onder zonneparken) vertelt over de monitoring 
die GroenLeven laat uitvoeren naar de waterkwaliteit (biohutten) onder het zonnepark. De uitkomst van het eerst 
jaar ziet er veelbelovend uit: zuurstofgehalte blijft vrijwel op peil, mosselen hechten zich aan de biohutten, dit duidt 
op goede leefomgeving. 
 
Vragen en aanvullingen omwonenden: 
• Is er een nul-meting gedaan? Nee helaas niet. Is het idee om dit alsnog te doen en dan na 5 jaar weer te kijken? 
• Er zijn weinig biohutten. Zouden er wel wat meer mogen zijn. Is het een idee om hier drijvende eilanden aan te 

leggen met biohutten eronder? Daar gaat Dekker naar kijken (actie). 
• Kan het zonnepark de groei van blauwalg bevorderen in de zomer? Dat is niet de verwachting. De panelen 

houden de opwarming van het water in de zomer tegen. In de plas zitten sowieso weinig nutriënten, alleen 
water en zand. Dus weinig algengroei. 

• Er zijn in de plas rivierkreeften gevonden, zijn die ook in het onderzoek gevonden? Nee, het onderzoek maakt 
hiervan geen melding. 

 
4. Uitvoering zandwinning 

Willem Jongsma licht de werkzaamheden toe. Er is voorraad binnen de vergunning tot 2028. Het verkeer zal niet 
toenemen, want de installatie draait op maximale capaciteit. De depots met bovengrond aan de Noorzijde van de 
plas zijn nagenoeg weg. Wanneer er in het vervolg depots worden gemaakt worden ze buiten de zichtlijnen van de 
omwonenden opgezet. De zuiger Vecht wordt in mei omgewisseld met de nieuwe zuiger TopDredge (Rotterdam 10).  



 

 
 

 
Langs de westkant van de plas is een oever ingekalfd waarvan de bomen nog niet waren afgehaald. Willem legt uit 
dat de afkalving binnen de vergunningscontouren valt. Normaliter zorgt Dekker ervoor dat de bomen vooraf zijn 
verwijderd. De aanwezigen melden dat dit vraagtekens oproept.   
 
Willem legt uit dat het ingenieursbureau Grontmij stabiele en veilige oevers heeft bepaald. De oeverhellingen zijn 
gecontroleerd door de Provincie waarop zij, bij akkoord bevinden, de ontgrondingsvergunning afgeven.  
 
Dekker voert regelmatig dieptemetingen uit. De provincie eist dat Dekker ieder jaar de hele plas inmeet en vergelijkt 
met de vergunningstekening. De provincie controleert de metingen. De nieuwe zuiger de topdredge / rotterdam 10 
is, in tegenstelling tot traditionele zandzuigers, zelf uitgerust met meetapparatuur waardoor dagelijks wordt worden 
gemeten.  
 
Vragen en aanvullingen omwonenden: 
• Het helpt als we als omwonenden daarover direct worden geïnformeerd. Dat neemt de zorgen weg. Dat neemt 

Dekker mee. (actie) 
• Pas op voor de dassenburcht bij het winnen. Dat doet Dekker, die loopt geen gevaar.  
 

5. Bijpraten, wat speelt er / zijn er nog vragen? 
• Hoe diep is de plas nu? 35 meter. Jaarlijks halen we 400.000 a 500.000 ton zand omhoog: 60% industriezand 

voor de betonproductie en 40% voor de infra.  
Hoe zit dat met de vergunning, is die verlengd? Op is toch op? Ja, op is op. In 2003 is de zandwinning vergund. In 
2008 is er een verdieping vergund. Er kan niet meer worden gewonnen dan in de vergunning van 2008 is 
afgesproken. Dekker heeft vanaf 2013 de exploitatie overgenomen. Vanaf dat moment is de productie 
omhooggegaan (efficiënter, gemoderniseerd). De vorige exploitanten hebben jaren achtereen weinig zand 
afgevoerd. Daarom is in 2018 de vergunning met 10 jaar verlengd tot 2028. Na 2028 wil Dekker in de breedte en 
de diepte zand blijven winnen. De plannen voor eventuele verdere zandwinning worden gemaakt in 
samenspraak met de omgeving. (actie) 

• Wanneer wordt de natuur opgeleverd? Conform de vergunning moet dit aan het einde van de wintermijn maar 
het kan eerder op de plekken waar we niet meer komen. Dekker wil graag in gesprek om dit op te pakken. 
(actie) 

• Hoe zit het met de voordelen die GroenLeven omwonenden had beloofd voor de komst van het zonnepark op 
de plas? Nu het park is verkocht, zijn die beloftes niet meer helder. Daar weet Dekker helaas niets van, dit ging 
buiten Dekker om. Omwonenden missen een contactpersoon nu naar het Zonnepark toe. Dekker kijkt of ze 
daarin behulpzaam kan zijn en zal informeren bij de partijen. (actie) 

 
Nagekomen vraag 
Kan de AED die in het kantoor hangt, op een plek komen die van buitenaf ook toegankelijk is en opgenomen in de 
landelijke registratie? Voor de omgeving zou dit een pluspunt zijn. Dekker werkt daar graag aan mee. (actie) 
 
De presentatie die getoond is, is apart als bijlage bij de stukken opgenomen.  
 
De excursie  
In 2 groepen heeft Frank Visser de omwonenden de nieuwe autonome, stille zuiger laten zien en er veel over 
verteld. Jurjan Lammers heeft het nieuwe autonome peilpootje gedemonstreerd.  
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