
 

Pagina 1 van 3 
 

Verslag 
Klankbordgroep Willemspolder  
Datum: 18 april 2016    
 
Welkom en kennismaking (Reggy) 
Reggy Broekhuijse treedt namens Dekker op als onafhankelijke gespreksbegeleider; heet de gasten 
welkom en stelt een voorstelrondje voor waarbij ieder zich voorstelt en aangeeft vanuit welke 
achtergrond hij/zij aanwezig is. 
 
Doel bijeenkomst (Reggy) 
Bespreking van het landschapsplan sec; de eventuele ontwikkelingen rond de windturbines staat los 
van het landschapsplan. Mochten Dekker verdere stappen rond de turbines ondernemen dan wordt 
eenzelfde open communicatieproces gevoerd met bewoners en belanghebbenden als bij het 
landschapsplan. 
 
Presentatie landschapsplan (Simon en Jan) 
 
Reacties eerste indruk (Reggy) 

• Sportvissers hebben behoefte aan oevergedeelten, waar vanaf de waterlijn gemeten een vrije 
ruimte van 3 a 4 meter is. nu staan de bomen vaak tot aan/in het water. 
Bij de uitwerking en verfijning van het plan zal hier rekening mee worden gehouden. 

• De aanleg van een trimbaan (vgl. inrichting noordoever plas in Slijk-Ewijk) is gewenst. Bij 
voorkeur op hoger terreindeel en liefst dicht bij dorpskern. 
De mogelijkheid tot opname in de plannen zal worden onderzocht; financiering PM 

• Het kleiputtencomplex bij Wienerberger heeft nu een erg geïsoleerde ligging en wordt niet 
betrokken in de planvorming. Kan het plan worden uitgebreid met een visie op dit gebied? 
Ook hier kan eventueel door middel van zandwinning nog verdere versterking plaatsvinden. 
Toegezegd wordt om in goed overleg naar een oplossing te zoeken. 

• Kan het plan leiden tot een hogere kweldruk op het binnendijkse gebied? 
Nee, aan de hand van onderzoek moet worden bewezen dat het landschapsplan geen invloed 
heeft op de waterhuishouding binnendijks. Dit is een harde eis. 

• Reactiveren oude steenfabriek t.b.v. op- en overslag van zand en grind is niet wenselijk. 
Schrappen van de bestemming en sloop van de gebouwen sluit beter aan op de 
doelstellingen van het landschapsplan.  
De waarde van een positief bestemd bedrijfsterrein, gelegen aan het water is aanzienlijk. 
Bovendien betekent het reactiveren ervan dat de pyrietverontreiniging op verantwoorde wijze 
wordt gesaneerd en dat zo tevens een (scheepvaartkundig veilig gelegen) binnenhaven 
ontstaat. 

 
Dialoog a.h.v. thema’s (tweede ronde) 
 

• Natuur en landschap 
Komen bevers in Nederland voor, en kan de soort zich ook hier vestigen? Worden ze 
misschien hier uitgezet? 
Jazeker, en wel zeer dichtbij, hier aan de overzijde van de Waal is bijvoorbeeld een burcht 
gevonden. Het landschapsplan levert een natuurlijk milieu op waarvan verwacht wordt dat het 
geschikt is voor de bever. In dat geval komt hij vanzelf; hij wordt niet uitgezet. 
Komen er ook hoogwatervrije vluchtplaatsen? 
Het plan bevat een aantal hogere terreindelen, die ofwel op de oeverwal langs het zomerbed 
liggen, ofwel tegen de Waalbandijk aan liggen. 
Wat is het effect van de actie Stroomlijn op de plannen? 
Er zal een deel van de bestaande beplanting verdwijnen. Een groot deel blijft echter intact. De 
werkzaamheden zijn gepland in de tweede helft van 2016 en worden geïnitieerd door 
Rijkswaterstaat. Dit staat geheel los van de plannen en activiteiten van Dekker. 

 

• Cultuurhistorie 
In de ondergrond zijn bij archeologisch onderzoek resten van een redoute aangetroffen waar 
nu de bouw van een vogelobservatiehut wordt voorgesteld. Kan dat ook in de vorm van een 
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Romeinse wachttoren, zoals elders in de gemeente? 
Dit is typisch iets dat bij de verdere uitwerking aan de orde moet komen. Een redoute is een 
militair-strategisch object uit de Franse tijd. In dit stadium denken we inderdaad aan een soort 
wachttoren, of uitkijkpost, maar wel één die dus iets weerspiegelt van de Franse tijd, eerder 
dan van de Romeinse tijd.  

 

• Recreatief medegebruik 
De aanleg van een trimbaan voor elk dorp en dus ook voor IJzendoorn is wenselijk. Kan het 
plan hierin voorzien en wil de gemeente een bijdrage leveren? De gemeente, die vanavond 
ook is vertegenwoordigd, wil het overleg graag aangaan. 
Dit onderwerp zou in een later planstadium, bij de verdere verfijning ervan, aan de orde 
kunnen komen. Mogelijk biedt het hoger gelegen terrein tussen het bedrijfskavel van Dekker 
en het dorp een goede mogelijkheid. 
Wie beheert straks de recreatieve voorzieningen, zoals banken en prullenbakken? 
Daarover zal later in overleg met de gemeente een beslissing worden genomen. Eventueel 
kan Dekker hier zelf ook een rol in vervullen. 
Wie is verantwoordelijk voor de zwemveiligheid en zwemwaterkwaliteit? 
Het gebied zal een zekere geschiktheid krijgen voor recreatief medegebruik, maar het wordt 
geen recreatiegebied. Voorzieningen zullen mondjesmaat en in uiterst beperkte vorm worden 
aangebracht. Het water krijgt dan ook niet de status van ‘zwemwater’.      
Bij het padenverloop graag rekening houden met circuitvorming, zodat je niet langs hetzelfde 
pad terug hoeft. 
Dit is een logische wens, en wordt meegenomen bij de verdere uitwerking. 
De aanleg van voor sportvissers geschikte oevers met een vrije breedte van ca. 4 meter is 
wenselijk.  Denk ook aan invaliden-visplaatsen. 
Ook dit zal bij de verdere verfijning worden verwerkt 
Is het gebruik van kano’s mogelijk? 
Hoewel geen specifieke voorzieningen als trailerhelling etc. zullen worden gerealiseerd, en 
geen ruimte wordt geboden aan gemotoriseerde watersport, is het varen met kajak, of kano in 
de nevengeul mogelijk. 

 

• Agrarisch beheer 
Hoe wordt het gebied straks beheerd? 
In goed overleg met lokale agrariërs wordt gezocht naar mogelijkheden om inlands vee in te 
scharen voor het beheer van de grazige terreindelen. Dit alles in het kader van het agrarisch 
natuurbeheer. Goed denkbaar is de inscharing van verschillende soorten: runderen, paarden 
en schapen, die elk hun eigen specifieke graasgedrag hebben.  
Rijkswaterstaat stelt bovendien eisen aan een zekere openheid van het gebied i.v.m. de 
doorstroombaarheid van de uiterwaard. 

 

• Bedrijvigheid 
Hoe zit het met het beoogde struinpad vanaf de RWS-haven langs de nieuwe perceelsgrens 
van Dekker? 
Dat kan worden gerealiseerd als de herschikking van de bedrijfskavel van Dekker klaar is en 
het pad tussen de overnachtingshaven en de afrit naar Dekker kan worden aangelegd. Een 
alternatieve route langs de oever is niet haalbaar. 
Wat gebeurt er met het kleidepot op het terrein van Middenwaard? Is de afgedekte pyrietstort 
straks toegankelijk? 
Het kleidepot wordt gebruikt voor afdekking van de toekomstige pyrietstort en vormt daar een 
leeflaag, waarop zich beplanting kan ontwikkelen. Ook is de heuvel in de toekomst 
waarschijnlijk openbaar toegankelijk en kan dan worden beklommen en dienen als 
uitzichtspunt. 
Kan de bestemming van het op- en overslagbedrijf niet een tijdelijk karakter krijgen en 
uitsluitend ten dienste staan van het zandwinproject Willemspolder? 
Deze wens wordt genoteerd, maar kan vooralsnog niet positief worden beantwoord. Het 
afstoten van het kavel en de bedrijfsbestemming impliceert een dusdanige kapitaalvernietiging 
dat nadere overweging noodzakelijk is en door Dekker moet worden beoordeeld op 
aanvaardbaarheid. 
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Slotconclusie (Reggy) 
Het landschapsplan biedt volgens alle aanwezigen een prima basis voor verdere uitwerking en men 
betreurt het dat uitvoering voorlopig nog op zich laat wachten. 
 
Afronding (Reggy) 
Volgende bijeenkomst ergens in juli. Een afspraak op een dinsdagavond heeft de voorkeur i.v.m. 
verplichtingen op andere avonden. 
Het verslag zal binnenkort aan de klankbordgroepleden (en agendaleden) worden toegestuurd. 
Verder wordt nog vermeldt, dat een speciaal voor dit project gebouwde website binnenkort kan 
worden bezocht, waarbij interactief informatie kan worden uitgewisseld (www.willemspolder.nl). 
Met dank aan alle aanwezigen sluit Reggy de bijeenkomst. 
 
IJzendoorn, april 2016 
 
 

 

http://www.willemspolder.nl/

