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Verslag 
Klankbordgroep Willemspolder   
Datum: 29 augustus 2017 
 
Aanwezigen: 

• Dhr. Van Dee 
• Dhr. Van Eldik (HSV de Sportvisser) 
• Dhr. Van de Berg (HSV de Sportvisser) 
• Reggy Broekhuijse (gespreksbegeleister) 
• Simon Schimmel (projectleider Dekker) 
• Jan Bruyn (landschapsarchitect) 

 
Welkom en kennismaking (Reggy) 
Reggy heet de gasten welkom en licht doel en agenda van de bijeenkomst toe. Het verslag van de vorige 
bijeenkomst van 18 april wordt (nogmaals) verstrekt. 
 
Doel bijeenkomst (Reggy) 
Bespreking van het concept ontwerp en toelichting op de wijzigingen in het ontwerp ten opzichte van de 
voorgaande bijeenkomst op 18 april 2016. Ook een toelichting op het proces van de planrealisatie en een 
toelichting op de vervolgstappen van onderzoeken en procedures.  
 
Agenda (Reggy) 
1) toelichting op de werksessies met de gemeente Neder-Betuwe 
2) aanpassingen in de landschapsvisie 
3) technische uitwerkingen 
4) fasering en planning 
5)Presentatie landschapsplan (Simon en Jan) 
 
1) Toelichting op de werksessies met de gemeente Neder-Betuwe  
Sinds april 2016 is er tijd genomen voor zinvolle werksessies met de gemeente Neder-Betuwe. Vanuit 
verschillende beleidsinvalshoeken zoals bijvoorbeeld recreatie, veiligheid en wonen zijn de 
landschapsvisies bekeken. Het resultaat van deze sessies is dat beide visies volledig zijn. Er is geen 
noodzaak voor aanpassing. De huidige verbeelding van de landschapsvisies is dan ook een goede basis voor 
de vervolgstappen.  
 
2) Aanpassingen in de landschapsvisie 
Tijdens de vorige bijeenkomst kwam de vraag aan de orde om het westelijk deel van de Willemspolder 
(terrein in eigendom van Wienerberger) mee te nemen in de ontwikkeling. Dit is gebeurd. Hierop is de 
tekening van de visie aangepast. Door deze aanpassing ontstaat er meer ruimte voor met name 
laagdynamische natuur en is de rivier bij hoogwater nog beter in staat haar water te bergen en af te voeren. 
 
Een andere wens was om te kijken naar mogelijkheden voor meer recreatieve routes. Het ontwerp is 
aangepast met een pad onder aan de dijk bij IJzendoorn en meer ruimte om zogenaamde ‘olifantenpaadjes’ 
te laten ontstaan.  Deze zijn op de inrichtingstekening verwerkt. 
 
Vanuit HSV de Sportvisser is de wens gekomen voor meer vrije ruimte aan de oevers, plekken die vrij worden 
gehouden van begroeiing. Hoe en waar precies wordt in het definitieve ontwerp in overleg met de vissers 
bepaald en ingetekend.  
 
De zwemoevers en de bereikbaarheid daarvan is verder ingevuld. Er wordt nog nagedacht over de 
mogelijkheid van een zwemoever dicht bij het dorp. 
 
Om technische redenen is de er geschoven met de situering van de eilanden.  
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Nu het terrein van Wienerberger mee ontwikkeld wordt is er een wijziging in de aansluiting van de 
zomerkade op het fabrieksterrein nodig. In dit westelijk deel van het gebied is de dynamiek wat lager. Daar 
is nu een overloop ingetekend waardoor het water daar beter weg kan. Er zijn hier overspoelbare platen in 
plaats van geulen.  
 
Vraag: hoe diep zijn de verschillende gedeelten en hoe gaan de overgangen van minder diep naar dieper? 
Antwoord: Er zijn met verschillende kleuren drie waterzones aangegeven: 0-3 meter, 3-6 meter en dieper 
dan 6 tot maximaal ca. 25 meter. De overgangen worden gerealiseerd met geleidelijke taluds.  
 
Vraag: Gaat bij hoog water alles onder water? 
Antwoord: Ja, behalve mogelijk de hogere delen van de oeverwal langs het zomerbed. De terreinen rond 
steenfabriek Binnenwaard en de geplande hoogwatervrije vluchtplaats aan de dijk bij de oprit van de 
Heersweg. In principe liggen al deze plekken buitendijks en zijn bij extreem hoogwater dus onbeschermd. 
Bestaande hoogten worden niet aangehoogd tenzij dat noodzakelijk is voor vluchtplaatsen voor dieren.  
 
Vraag: Wordt het gemaal verplaatst? 
Antwoord: Neen, het gemaal valt buiten het plan en blijft noodzakelijk voor de bemaling van de agrarisch 
gebruikte gronden. De Waardweg gaat straks wel een stuk over de nieuwe kade. 
 
Vraag: Komt er een duiker helemaal aan de oostzijde van het plangebied? (ter hoogte van de Nieuweweg)  
Antwoord: Dit zijn technische details die om nadere uitwerking vragen. Deze worden dan ook met 
deskundigen uitgezocht. 
 
Vraag: Komt de claim Natura 2000 te vervallen?  
Antwoord: Neen, in de haalbaarheidsonderzoeken zal rekening gehouden moeten worden met deze 
begrenzing.  
 
De aanwezige leden van de klankbordgroep vinden het huidige concept ontwerp een mooi plan en een 
goede basis om de haalbaarheidsonderzoeken mee in te gaan.  
 
3) Technische uitwerkingen 
Ter voorbereiding op de onderzoeksfase zijn de visies in technische tekeningen uitgewerkt. Op deze 
technische tekening zijn bijvoorbeeld de exacte plaats van de eilanden en de taluds van de plassen 
aangegeven.  
 
4) Fasering en planning 
De vergunningen voor fase nul zijn binnen en over enkele maanden gaat de uitvoering daarvan beginnen. 
Voor de ontwikkeling en herinrichting van de Willemspolder zitten we nog steeds in de eerste stadia van de 
tijdlijn. Volgens planning zijn eind december 2019 alle vergunningen gereed en kan in januari 2020 
begonnen worden met de uitvoering van fase 1.  
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Komende periode worden een aantal onderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld de rivierkundige effecten. Een 
vereiste voor diverse vergunningen is ook dat onderzoek wordt gedaan naar effecten op 
grondwaterstroming. Deze onderzoeken zullen na verwachting er toe leiden dat het huidige conceptplan 
aangepast wordt. Dekker wil de klankbordgroep daar graag steeds van op de hoogte stellen. Tijdens de 
volgende bijeenkomst van de klankbordgroep zijn de eerste resultaten van deze onderzoeken bekend.  
 
Rondvraag: 
Wat is de status van het windmolen project? 
Dekker is bezig met de uitwerking van een haalbaarheidsonderzoek naar 1 of 2 windturbines. Tijdens een 
eerdere klankbordgroepbijeenkomst is afgesproken dat communicatie over dit onderwerp niet via de 
klankbordgroep Willemspolder verloopt. Hierover zal in eerste aanleg één op één met aanwonenden worden 
gecommuniceerd. 
 
Afronding (Reggy) 
Hartelijke dank aan de aanwezigen voor de input.  
 


