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Aanwezigen:

Klankbordgroep Gouverneurspolder
12 juli 2016
kantoor Dekker, IJzendoorn
dhr. van Eldik (HSV de Sportvisser), dhr van de Berg (HSV de Sportvisser), dhr. in ’t
Hout, mevr. Spies, dhr. Timmer
dhr. Bruyn (landschapsarchitect), mevr. Broekhuijse (gespreksleider), dhr.
Schimmel (Dekker)

Alle aanwezigen worden welkom geheten door Reggy Broekhuijse. Reggy geeft aan dat zij
door Dekker is gevraagd de bijeenkomsten van de klankbordgroep als onafhankelijk
gespreksleider te begeleiden. Vervolgens geeft zij de aanwezigen gelegenheid zich kort
voor te stellen.
1. Verslag bijeenkomst 19-2-2016
Geen opmerkingen, het verslag wordt vastgesteld
2. Presentatie Simon Schimmel
Simon geeft een korte presentatie waarin de communicatiestructuur en de
uitgangspunten voor totstandkoming van de landschapsvisie worden toegelicht
Hierbij zijn enkele vragen:

Voldoen de geulen bij Nijmegen aan de verwachtingen?

Ja, wat betreft hoog/laag waterstanden. Er wordt inderdaad een waterstandsdalend
effect mee bereikt. Dat is ook voorwaarde, anders wordt er geen vergunning van
Rijkswaterstaat verkregen. In 1995 kwam er ca. 13.000 m3/sec binnen bij Lobith. Plan
gaat uit van 16.000 m3/sec.

Gevoel dhr. Van ’t Hout: bottleneck bij Ochten (‘de Snor’)

Dit valt buiten het plan van Dekker. Naast instroom heeft ook afstroom naar zee en de
stijging van de zeespiegel groot effect op waterdruk en waterstand.

Vraag Gemma: Hoeveel eigendom heeft Dekker in de Gouverneurspolder?
Ca 70%van de uiteraard is bij Dekker in eigendom.

Vraag van ’t Hout: Gaat Wienerberger zelf ontwikkelen?

Nee, er zijn op hoofdlijnen afspraken gemaakt dat het eigendom van Wienerberger deel
uitmaakt van de landschapsvisie van Dekker.

Vraag/zorg Gemma: de interesse van mensen uit het gebied lijkt laag. Met name mensen
uit Eldik zouden aanwezig moeten zijn.

Toezegging Simon: Voor de volgende infobijeenkomst wordt de uitnodiging weer huis aan
huis verspreid.

Dhr v Eldik: Worden de kribben verwijderd?

Nee, dit valt niet binnen de landschapsvisie van Dekker..
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Van t Hout: wat wordt bedoeld met stroomsnelheid?

De gemiddelde snelheid waarmee een bekend aantal m3’s water (het debiet) door het
‘natte profiel’; de dwarsdoorsnede van de rivier, of een geul stroomt

Wat is de relatie met Lobith?

Waterpeil en stroomsnelheid in de Gouverneurspolder zijn een afgeleide van de
hoeveelheid water dat per seconde bij Lobith binnenkomt.
3. Presentatie Jan Bruyn
Jan Bruyn verzorgt een korte presentatie waarin het ontwerpproces en de inhoud van de
landschapsvisie wordt toegelicht. De belangrijkste punten zijn hierbij:
• De oude zomerdijk wordt een paar 100 meter naar binnen gelegd. De waardevolle
milieu’s rond strangresten en kleiputten blijven ook straks in een luwe zone
liggen. De verlegde zomerdijk blijft ook dan als route fungeren.
• Het Waardhuis kan als steunpunt dienen voor recreatie. Bij het Waardhuis wellicht
een klein terras. Vanwege bevoorrading moeten er wel auto’s kunnen komen. Geen
zalenverhuur of partycentrum oid.
• Er komt een zandstrandje en zwemvoorziening, met misschien wat mobiele
voorzieningen. Veiligheid is belangrijk, misschien een drijflijn om het ondiepe deel
te markeren.

Vragen: Hoeveel mensen wil je trekken?

Het gaat vooral om lokaal gebruik door bv. schooljeugd, omwonenden en campinggasten.
Dit kun je beheersen met beperkte parkeervoorzieningen. Er zijn zorgen om verkeer,
veiligheid, honden, jet-ski’s, afval.. Met de aard en tracering van het ontsluitingsstelsel
kun je dit grotendeels “sturen”. Geen verharde paden, maar bv. uitgemaaide struinpaden.
Toekomstig beheer vormt aandachtspunt

Van t Hout: Hoe zit het met flora, begroeiing, bos?

Dekker faciliteert mogelijkheid voor begroeiing maar zaait of beplant niet. Vegetatie moet
zich spontaan ontwikkelen. Zorg van t Hout: Wat betekent precies’ laten dichtgroeien?
Liever niet in zijn uitzicht. Beheer (bv begrazing) zorgt voor gewenste openheid die
rivierkundig vereist is en voor doorzichten.
Tav beheer: Hiertoe worden nog afspraken gemaakt. Mogelijk door begrazing (liefst vee
van lokale boeren), maaien of nog anders.

Gemma: hoe diep zijn de wateren?

3 a 4 meter in de strangen en 15 tot 20 meter in de diepe plas.

Hoe ver van de dijk af ligt het diepe water?
Ca 400 meter

Gemma: Is het wenselijk en mogelijk een strandje te maken bij Ochten?

Bij Ochten is gedacht aan een soort stedelijk balkon met uitzichtpunt. Aan de voet ervan
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stroomt een kreekje dat met een trap te bereiken is. Is levendig en past daar beter dan
een zandstrandje.

Gemma: Graag info tav kwelwater

Het plan zal worden getoetst aan een aantal belangrijke randvoorwaarden; dijkstabiliteit,
kweldruk, verdroging, etc. Een randvoorwaarde is dat de kwel binnendijks niet mag
toenemen. Anders wordt geen vergunning verleend.

Gemma: Het is belangrijk mensen uit de omgeving goed te informeren over het strandje
en de bestemming ‘ recreatief medegebruik’. Maak zichtbaar met wie je om de tafel hebt
gezeten.
Van t Hout: De natuurvereniging heeft te weinig mensen om iemand af te vaardigen naar
de klankbordgroep.
Actie Simon: Dekker zal de natuurvereniging zelf benaderen en een afspraak regelen.

Gemma: De klankbordgroep kan tijdens een informatiebijeenkomst zelf een presentatie
geven over proces en inhoud. De klankbordgroep leden zijn bereid overige
belanghebbenden te informeren en zo als ambassadeur op te treden.
Verder kwam aan de orde:
• Mogelijkheid voor aanleg invaliden-visplaatsen
• Simpele mogelijkheid tot parkeren van fietsen.
• Wens zoveel mogelijk auto’s te weren (nu ruim 100 per dag), liefst via slagboom of
klappaal. Er wordt afval gedumpt, vermoedens van drugsgebruik, seksplaats. Het
punt van het verkeer moet met de gemeente opgenomen worden. Het gaat ook om
handhaving.
Actie Simon: Nadenken over hoe op korte termijn de toegang naar het Waardhuis
beperkt kan worden.
• Gemma: wil te paard een rondje kunnen rijden. Ziet mogelijkheden, is positief.
• De dijk is geen veilige recreatieve route (hoge snelheden) Wandelaars kunnen
straks ongestoord onderlangs lopen. Verkeersstromen worden zo enigszins
gescheiden.
• Vissers willen graag steile oeverwanden. Actie Simon: Zal kaart toesturen waarop
de visclub kan intekenen wat geschikte visplekken zijn. Visvereniging zou graag
weer kunnen beschikken over viswater dat zij door een (onterechte) maatregel van
Wienerberger zijn kwijtgeraakt.
.

Verzoek van t Hout: Meer inzicht in de planning en fasering van het werk en een overzicht
van de activiteiten in de verschillende fasen?
Dekker zal daar volgende keer meer toelichting op geven,.
Nu kan het volgende worden aangegeven: De uitvoeringsperiode is ongeveer 5-7 jaar (dit
is mede afhankelijk van de markt op dat moment). Dekker maakt gebruik van een
elektrische zuiger, deze zal op zijn dichtst op ca. 500 meter van de woning komen te
liggen. Deze produceert geen geluid. Op de klasseerinstallatie wordt hiervoor met
dieselgeneratoren stroom opgewekt, deze produceren wel geluid maar liggen verder weg
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in de grote plas. De werktijden zijn doorgaans tussen 7.00 en 19.00. De afvoer van zand
en grind vindt in principe plaats per schip.
4 Afsluiting
Reggy rond het overleg af met het vaststellen van een volgende afspraak; deze staat
gepland voor 6 september om 19.30 eveneens op het kantoor van Dekker.
Reggy bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de bijeenkomst.

IJzendoorn 14 juli 2016
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