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1 Aanleiding

In het uiterste westelijke puntje van de provincie Gelderland, in de
Bommelerwaard, op de plaats waar de afgedamde Maas in de Waal ‘stroomt’,
vind je een bijzondere plek. Door zijn ligging is het van oudsher een
strategische locatie. De aanwezigheid van Slot Loevestein markeert dat belang
maar ook tijdens een bezoek ervaar je de krachten van het water en van de
rijke historie. In de punt van de samenstromende rivieren ligt Munnikenland,
een natuurgebied in eigendom en beheer van Staatsbosbeheer en recentelijk
in het kader van het nationale programma ‘Ruimte voor de rivier’ heringericht
als dynamisch natuurgebied.

uitdaging is om deze (en wellicht andere) kansen te benutten. Daarover gaat
deze rapportage.

Als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, Nationaal Park van
Wereldklasse NL Delta en de riviernatuur, vormen Slot Loevestein en
Munnikenland een bijzonder ensemble van historie en cultuur. Dat wordt
bevestigd door de vele bezoekers die jaarlijks naar deze toeristische parel
komen. Aangetrokken door het landschap, de natuur, het slot met al haar
faciliteiten of een van de evenementen en/of excursies die worden
georganiseerd.
1

In de optiek van de Werkgroep Munnikenland , waarin publieke en private
partijen samenwerken om Munnikenland recreatief aantrekkelijker te maken,
kan er extra waarde worden toegevoegd aan dit ensemble waardoor er ook
meer inkomsten worden gegenereerd. Daartoe is onder meer een
kansenkaart (zie hieronder) opgesteld. Maar kansen formuleren is één, de
1

Samenstelling: zie bijlage 1
Afbeelding 1: Slot Loevestein in vogelvlucht
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Afbeelding 2: Kansenkaart ontwikkeling rondom Slot Loevestein en Munnikenland
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2 Ambitie

Rondom Slot Loevestein en Munnikenland zijn verschillende organisaties
betrokken die belangen hebben en actief zijn bij de (duurzame) ontwikkeling
van deze landschappelijke, cultuur-historische en natuurlijke parel. Het
merendeel van de organisaties maakt deel uit van de werkgroep
Munnikenland, zoals in het vorige hoofdstuk beschreven. Navolgend worden
de verschillende ambities uit de doeken gedaan die in meer en mindere mate
de ontwikkelingen in en om deze parel sturen.
Staatsbosbeheer
‘Natuurbeleving mogelijk maken’ is een van de drie centrale doelstellingen
van Staatsbosbeheer, eigenaar en beheerder van het Munnikenland.
Prioriteiten hierbij zijn het versterken van een vraag-gericht aanbod, gericht
zoeken naar samenwerking en versterken van het gastheerschap. Voor
Munnikenland is dit onder andere vertaald naar ‘mensen leren struinen’.
Een van de drie landelijke thema’s die Staatsbosbeheer bijzondere aandacht
geeft, is (de geomorfologie van het stromend) water. De deltanatuur vormt
daarvan een belangrijk onderdeel. Munnikenland is een van de gebieden die
hiervan deel uitmaakt.
Slot Loevestein
Museum Slot Loevestein wil top of mind zijn bij iedereen die een kasteel wil
bezoeken, op zoek is naar een leuk en leerzaam uitje of wil worden

geïnspireerd in het denken over vrijheid. Loevestein wil een stabiel aantal
bezoekers van 122.000 per jaar trekken en financieel gezond zijn.
De missie voor Slot Loevestein luidt: Loevestein is een monument van onze
vrijheid. De vrijheid van ons als individu én als natie. Een vrijheid die we sinds
de late middeleeuwen geleidelijk hebben opgebouwd. Vrijheid kan slechts
bestaan wanneer we de ruimte die we voor onszelf verlangen ook aan
anderen gunnen. Want de vrijheid van de een is de begrenzing voor een
ander.
Provincie Gelderland
De provincie kent een drieledige toeristische beleidsambitie:
1. Bekend maken wat het Gelderse aanbod is.
2. Het aanbod verbeteren door in te spelen op de veranderende vraag.
Denk aan verblijfsmogelijkheden en routes, aan kwaliteitsverbetering en
innovatie, aan het aanbod in cultuur, erfgoed, sport, natuur, landschap,
water en diverse festivals.
3. Samenwerken aan nader te bepalen nationale en Gelderse thematische
verhaallijnen, met productontwikkeling en arrangementen.
Gemeente Zaltbommel
De gemeente ziet het rivierenlandschap in combinatie met de historische
binnenstad, de diverse kastelen, kleinschalige dorpskernen en prachtige
natuurgebieden als een goede basis voor een verdere versterking van de
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toeristische sector. De gemeente wil meer inzetten op een goede presentatie
van deze ‘parels’.
RBT Rivierenland
Als regionale marketingorganisatie voor het Rivierenland, streeft het RBT naar
een jaarlijkse omzetgroei van 5% in recreatie en toerisme in de regio.
Werkgroep Munnikenland
De ambitie van de Werkgroep Munnikenland is om het gebied toeristischrecreatief aantrekkelijker te maken en meer inkomsten te genereren vanuit
recreatie en toerisme en dit met respect voor de identiteit van het gebied
(cultuur, natuur, landschap).
Deze ambitie kan uiteraard niet los gezien worden van ambities die
belangrijke betrokkenen hebben ten aanzien van recreatie en toerisme. Kort
en bondig staan hier de belangrijkste beleidslijnen van de verschillende
overheden en belanghebbende organisaties.
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3. Gebiedskenmerken

In dit hoofdstuk geven we een korte omschrijving van de belangrijkste
onderdelen van het huidige toeristisch-recreatieve aanbod van Slot
Loevestein/Munnikenland en de directe omgeving daarvan.

–
–
–
–

Het Munnikenland wordt begrensd door de Waal, Afgedamde Maas en
Wakkere Dijk. Het omvat de Brakelse Benedenwaarden, Waarden bij
Loevestein, Munnikenlandse kom en Gandelwaard.
Nabij Munnikenland liggen:
–
Boezem van Brakel, met daarin Batterij Brakel
–
Batterij Poederoijen
Munnikenland/Loevestein ligt op een knooppunt van verschillende
herkenbare en onderscheidbare assen c.q. verhaallijnen:
–
Zuidelijke punt van de Nieuw Hollandse Waterlinie
–
Stepping stone robuuste riviernatuur langs de Waal (met Gelderse Poort
en Biesbosch),
–
Het vormt de uiterste oostelijke punt van DeltaNL.
–
Slot Loevestein is onderdeel van de Vestingdriehoek (samen met
Woudrichem en Gorinchem)
Vervoer
–
2 (voet- en fiets-)veerverbindingen die direct bij het Slot Loevestein
aanmeren (Woudrichem en Fort Vuren)

–
–
–

Veer Brakel-Herwijnen
Bootbusverbinding Dordrecht ???
Nieuwe toegangsweg naar het Slot vanaf de N322
Meerdere fietspaden in het Munnikenland, langs de Boezem, de Waal en
de Afgedamde Maas.
Lange Afstand Wandelroutes door Munnikenland
De bereikbaarheid is, ondanks de afgelegen ligging ten opzichte van
bewoond gebied, erg goed.
Loevestein centraal tussen de snelwegen A27, A2 en A15

Vermaak
–
Slot Loevestein
–
Fietsen, wandelen, struinen door Munnikenland
–
Woudrichem
–
Batterij Poederoijen
–
Fort Vuren
–
Educatietochten
–
Evenementen Slot Loevestein
–
Zaltbommel
Verteer
Horeca Loevestein
–
Horeca Buurman (Poederoijen)
–
Fortwachterij (Vuren)
–
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Verblijf
–
B&B Loevestein
–
B&B Fort Vuren
–
Campers op parkeerplaats Loevestein
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4. Gebruikersgroepen

Munnikenland
In een onderzoek dat NBTC-NIPO uitvoerde in opdracht van Staatsbosbeheer
wordt het jaarlijks aantal bezoekers van Slot Loevestein en Munnikenland
gezamenlijk op 210.000 geschat. De grootste bezoekersgroep, meer dan de
helft, is 55+. Daarnaast zijn gezinnen met kinderen vrij sterk
vertegenwoordigd.
Als gekeken wordt naar leefstijlen, dan zijn met name ‘ondernemend paars’
en ‘gezellig lime’ sterk vertegenwoordigd. Circa 70% van de bezoekers komt
uit de directe omgeving. Wandelen en horecabezoek komen als meest
ondernomen activiteiten uit het onderzoek, verrassend genoeg gevolgd door
evenementenbezoek. En, ook verrassend: het aantal fietsers is relatief
beperkt. Door de onderzoekers is aangegeven dat het onderzoek niet
representatief is, dus wellicht is dit beeld vertekend.
2

Slot Loevestein
De vesting wordt jaarlijks bezocht door meer dan 100.000 mensen. Een groot
deel daarvan bezoekt ook het museum. Het aantal museumbezoekers is
toegenomen van 60.000 in 2013 naar circa 70.000 nu. Een groot deel komt
speciaal voor het Slot, daarnaast is voor 30% van de bezoekers Loevestein een
pleisterplaats op hun route door Munnikenland. Slot Loevestein wordt vooral
bezocht door gezinnen met kinderen en daarnaast, in wat mindere mate,
door opa’s en oma’s met kleinkinderen en door stellen. Ook schoolklassen
2

Bronnen: MuseumMonitor Slot Loevestein, 2017 en BIS-aanvraag Slot Loevestein 2017

Afbeelding 3: Leefstijlen Slot Loevestein - Munnikenland
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komen veelvuldig. Circa 10% van de mensen die Loevestein bezoeken doen
dat in het kader van een vergadering, feest, huwelijk of overnachting. De
meeste bezoekers komen uit Zuid-Holland, gevolgd door Noord-Brabant en
Gelderland. Bij elkaar komt 65% uit deze drie provincies.
Waar men bij andere cultuurhistorische musea vaak komt voor de vaste
collectie en tentoonstellingen, is bij dit museum het Slot zelf veelal de
trekpleister. Mensen kiezen met name voor een dag Slot Loevestein omdat dit
een gezellig dagje uit is. Vooral voor kinderen verwacht men dat het leuk en
leerzaam zal zijn. In vergelijking met andere musea lijkt er nog wat winst te
behalen voor Slot Loevestein als het gaat om bezoekers te enthousiasmeren
om meerdere keren te komen. Slot Loevestein werkt aan een inhoudelijke
transformatie die hier mogelijk aan kan bijdragen. Daarnaast kan ook een
breder aanbod elders in Munnikenland, gericht op de Loevesteinbezoekers
het herhaalbezoek mogelijk vergroten.
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5 SWOT

De belangrijkste elementen uit de voorgaande hoofdstukken zijn hier
bijeengebracht en deze zijn aangevuld met een aantal noties die nog niet
eerder gemaakt zijn. Dit leidt tot een SWOT-analyse die op de volgende
pagina is weergegeven.
De conclusie uit de SWOT-analyse luidt dat de combinatie Slot Loevestein Munnikenland een erg sterke, authentieke toeristische troef is. Het slot, zijn
narratieve waarden en het Munnikenland als een van de grotere riviernatuurgebieden, bieden met elkaar een bijzonder attractieve combinatie en
locatie aan. Aan de kernwaarden hoeft niets te worden gedaan, deze parel
kan echter wel opgepoetst worden om haar glans nog beter te laten zien.

passend in die natuur en/of bij het thema van Loevestein. Voor permanente
voorzieningen zijn de mogelijkheden vanwege de N2000-wetgeving minder
groot. Ook is het oppassen geblazen dat (permanente) voorzieningen een te
grote negatieve impact hebben op de belevingswaarde van het gebied, en
daardoor meer kwaad doen dan goed.
Het kloppend hart achter het bezoek aan Loevestein en Munnikenland is Slot
Loevestein zelf. Voor het voortbestaan van het slot, dient jaarlijks zo’n
120.000 bezoekers te worden aangetrokken (waarvan minimaal ongeveer
65.000 voor een entree betalen). Bij Slot Loevestein is veel ondernemerszin
aanwezig. Staatsbosbeheer als natuurbeheerder neemt in de
marktontwikkeling een bescheiden rol in.

De aangrenzende gebieden, tussen de rivieren en ten zuiden daarvan, hebben
van oudsher geen grote toeristische traditie in het vermarkten en ontvangen
van gasten. Grote verblijfsrecreatieve accommodaties ontbreken. Wel zijn er
enkele bijzondere horecabedrijven: B&B’s en enkele restaurants met een
kaart die aansluit op de doelgroep van Loevestein-Munnikenland. Behalve
met de auto, komen relatief veel mensen op de fiets.
Een kans is gelegen in de nabijheid van een grote markt aan potentiële
bezoekers. De Randstad en de Brabantse stedenring met gezamenlijk ruwweg
5 miljoen inwoners ligt op steenworp afstand en kan via auto of - bij voorkeur
– (deels) per boot naar het gebied gehaald worden. Dat is in de competitieve
sector van het binnenlands toerisme echter geen sinecure.
Binnen de marges van de N2000-bestemming en de robuuste riviernatuur,
lijkt ruimte te zijn voor pop-up activiteiten. Kortstondige evenementen
12

Sterktes
+ Slot Loevestein krachtige trekker, zowel gebouw als organisatie
+ Ruige, waterrijke natuur van Munnikenland is bijzonder.
+ Struinen met decor van Slot Loevestein en v.v. bezoek Slot in mooie setting.
+ Aantrekkelijk fietsen
+ Goede ontsluiting via water
+ Loevestein en Hollandse Waterlinie zijn sterke merken met landelijke uitstraling
+ Gelegen op kruispunt van verhalen; dat van de rivier-natuur, vestingdriehoek en
Nieuwe Hollandse Waterlinie
+ Sterke narratieve waarde van Loevestein en Munnikenland.
+ Programma met sterke elementen, zoals Expeditie Loevestein en ridderspelen
+ Ligging aan de rand van de Randstad; grote ‘dichtbij-markt’
+ Fort Vuren, Batterij Poederoijen, Batterij Brakel liggen nabij
+ Verschillende goede horeca bedrijven in de nabijheid
+ Staatsbosbeheer is bereid delen van het terrein open te stellen.
+ Er zijn camperplaatsen aanwezig.
Kansen
ü Enkele recreatieve trends/ kansen: aandacht voor bijzondere locaties &
cultuurhistorie, voor eigenheid, nadruk op gezond leven en beweging
ü Riviercruisetoerisme is een groeimarkt
ü Evenementen en ‘pop-up toerisme’ zijn in trek
ü Oer-hollands landschap
ü Ruimte voor de rivier: een interessant verhaal om te vertellen
ü Mede in kader van NLDelta krijgt vervoer over water een impuls
ü Samenwerking in Vestingdriehoek en rond Nieuw Hollandse Waterlinie
ü Ontwikkeling NLDelta biedt kansen op samenwerking (o.a. promotie)
ü Duurzame energiehuishouding: kostenbesparing en mogelijk profilering

Zwaktes
–
Naast Slot Loevestein zijn er in het gebied geen toeristische (logies)accommodaties
–
Voor veel fietsers in de Bommelerwaard is Munnikenland geen bestemming
–
Staatsbosbeheer geen actieve publiektrekkende organisatie (moet natuur doen).
–
Gebied is toch niet helemaal rastervrij (verpest de beleving)
–
Nog geen goede monitoring op bezoek en wensen, gebruik en waardering van
Munnikenland.
–
Entree en beleving van Munnikenland is nog niet sterk ontwikkeld.
–
600 hectare struinnatuur is redelijk veel voor Nederlandse begrippen maar niet
voldoende om de echte wildernisliefhebber van verre te trekken.
–
Vele (verkeers-)borden in Munnikenland
–
Munnikenland is N2000 gebied, hetgeen ontwikkelingen inperkt.
–
Het diervoerderbedrijf vooraan in Munnikenland verstoort de beleving
–
Weinig verdiencapaciteit in en om Munnikenland. De gemeente/ regio profiteert in
economisch opzicht daardoor niet sterk van het gebied.
Bedreigingen
v Vrijetijdsbesteding en toerisme zijn een uiterst competitieve sector
v Sector kent vele spelers
v Zaltbommel en de regio hebben geen krachtige toeristische traditie
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6. Kansen

6.1 Overwegingen
In het verlengde van de conclusies uit de SWOT analyse, wordt navolgend op
hoofdlijnen de speerpunten voor ontwikkeling beschreven. Deze liggen
uiteraard in lijn met en vormen voor een deel een samenvatting van de visies
voor Slot Loevestein en Munnikenland.
Zoals reeds is weergegeven in de tweede paragraaf heeft Slot Loevestein er
voor gekozen een monument van onze vrijheid te willen zijn.
Munnikenland is - met de Gelderse Poort, de Biesbosch en het Haringvliet een van de parels van de robuuste riviernatuur en biedt daarmee vrijheid aan
de natuur en haar krachten tot een ongestuurde ontwikkeling.
De 600 ha Munnikenland, natuurgebied en tevens voor- en achtertuin en
decor voor het bezoek aan Slot Loevestein, behoeven strategische
aanpassingen om de beleving van de natuur te versterken.
Basis van de doorontwikkeling is eveneens de strategische ligging op het
kruispunt van verschillende verhaallijnen, te weten de Nieuwe Hollandse
Waterlinie en die van het natuurtoerisme langs de grote rivieren die met de
verdere ontwikkeling van Nationaal Park NLDelta een verdere impuls krijgt.
In het Munnikenland is geen ruimte aanwezig om aanvullende (grote)
permanente toeristische voorzieningen op te richten. We achten dit ook niet

Afbeelding 4: Infoborden parkeerplaats en entree Slot Loevestein
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gewenst gezien de huidige status en landschappelijke en natuurlijke waarden.
Los daarvan is de natuurlijke en landschappelijke waarde – en de
bijbehorende bezoekersstroom- ook niet van dien aard dat er businesscases
te ontwikkelen zijn voor grote ontwikkelingen. Dit blijkt namelijk ook elders in
het land bij grotere aantrekkelijke gebieden (bijvoorbeeld de Biesbosch of de
Oostvaardersplassen) vaak lastig tot onmogelijk. We zien evenmin
marktruimte aanwezig om grootschalige verblijfsrecreatie in de
Bommelerwaard tot ontwikkeling te brengen.
Met het behouden en verbeteren van het huidige aanbod, resteert vooral een
strategie van marktontwikkeling; met het huidige toeristisch-recreatieve
aanbod meer mensen aantrekken. In lijn met de doelgroepenkeuze van Slot
Loevestein, zijn dit families en wandelaars en fietsers. In aanvulling biedt de
riviercruisemarkt wellicht nog een kans.
Duurzaamheid is een apart hoofdstuk in dezen. Anno 2018 blijken nog steeds
weinig toeristen hun toeristische keuze te baseren op de mate van
duurzaamheid van een voorziening. Desalniettemin staan alle
duurzaamheidswijzers op groen hetgeen voor Slot Loevestein betekent dat
ook zij daarin een keuze moeten maken. Ook het vervoer naar en binnen
Munnikenland kan mogelijk verduurzaamd worden. Tot slot kan het leveren
van duurzame energie inkomsten opleveren die ten goede kunnen komen aan
het gebied.

5.
6.
7.

Pop-up kampeerterrein aanwijzen en ontwikkelen.
B&B faciliteiten Loevestein uitbreiden
Inpassing diervoederbedrijf FeedValid (Landart)

B. Marktontwikkeling
1. Evenementen organiseren
2. (Aanhaken op riviernatuur beleeftochten en arrangementen)
3. Cruiseschepen-markt aantrekken en faciliteren
4. ‘Organisatie van bekendheid’ Loevestein/Munnikenland
C. Duurzaamheid
Energiehuishouding Slot Loevestein verduurzamen met aard- of
luchtwarmte wisselaar
–
100% Groene stroom leverancier kiezen
–
Vervoersstromen verduurzamen: wandelen, fietsen, OV-/collectief
vervoer over water
–
Faciliteiten opladen elektrisch (auto)rijden aanbieden
–
Leveren van duurzame energie als inkomstenbron
–

In overleg met de werkgroep Munnikenland is er voor gekozen om een focus
aan te brengen in de uit te werken acties. Aldus zijn de acties die tussen
haakjes staan, niet verder uitgewerkt.

6.2 Acties
A. Verbetering Loevestein/Munnikenland
1. Poort Munnikenland/ Loevestein ontwikkelen
2. Natuurspeeltuin ontwikkelen
3. (Camperplaatsen betalen)
4. (Paalkampeerfaciliteit ontwikkelen)

15
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7 Projectenprogramma

7.1 Inleiding
Zoals in het vorige hoofdstuk is weergegeven, zijn de drie hoofdthema’s resp.
A. Verbetering Loevestein/Munnikenland
B. Marktontwikkeling
C. Duurzaamheid
Uit de met de direct belanghebbende gedeelde analyse zijn verschillende
projecten en acties verkozen die waarde toe kunnen voegen aan het
bijzondere ensemble Loevestein/Munnikenland. De 8 prioritaire projecten die
worden uitgewerkt, zijn:
A. Verbetering Loevestein/Munnikenland
1. Entree Loevestein/Munnikenland
2. Natuurspeeltuin ontwikkelen
3. Pop-up kampeerterrein aanwijzen en ontwikkelen.
4. B&B faciliteiten Loevestein uitbreiden
5. Inpassing diervoederbedrijf FeedValid (Landart)
B. Marktontwikkeling
6. Evenementen organiseren
7. Cruiseschepenmarkt aantrekken en faciliteren
8. ‘Organisatie van bekendheid’ Loevestein/Munnikenland

C. Duurzaamheid
Het thema duurzaamheid is niet in afzonderlijke projecten ondergebracht
maar is een kernkwaliteit van alle uit te voeren projecten (in het bijzonder de
projecten 1 en 4). Mogelijk zijn aanvullende duurzaamheidsmaatregelen
mogelijk, buiten de toeristisch-recreatieve sfeer. Deze liggen in beginsel
buiten de scope van dit project, in hoofdstuk 8 zullen we hier wel kort op in
gaan.
Navolgend worden voor deze drie thema’s verschillende prioritaire projecten
beschreven en uitgewerkt aan de hand van de volgende onderwerpen:
1. Probleem/uitdaging
2. Beoogd resultaat
3. Randvoorwaarden/afhankelijkheden
4. Activiteiten
5. Doorlooptijd
6. Begroting en financiering
7. Koppelkansen
8. Betrokken partijen
De uitwerkingen zijn gedaan op indicatieve basis met ervaringscijfers van
andere, min of meer vergelijkbare projecten.
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7.2 Projecten
In deze paragraaf worden de verschillende projecten uitgewerkt zoals
hiervoor opgesomd.
7.2.1 Entree Loevestein/Munnikenland
1.1. Probleem/uitdaging
De overgang van het agrarisch landschap naar de werkelijkheid van
Munnikenland gebeurt impliciet. Je rijdt de provinciale weg af - als je de afslag
kunt vinden - en rijdt dan als vanzelfsprekend door, langs de Schouwendijk en
vervolgens op de dijk om zomaar, zonder nadere duiding, een bijzonder
natuurgebied in te rijden. Hoe bijzonder het is, ervaar je eigenlijk niet achter
het stuur want je rijdt min of meer aan de zuidzijde van het gebied langs met
aandacht voor de verkeersdrempels en het loslopend vee.
De uitdaging is om aan de rand van Munnikenland, op de dijk, een poort dan
wel transferium te vestigen die bezoekers onmiskenbaar duidelijk maakt dat
men op het punt staat een andere ‘werkelijkheid’ te bezoeken. De snelheid
gaat van 80 km/u naar ‘0’ km/u om te oriënteren en vervolgens te voet of
fiets het bezoek te vervolgen met resp. 5 of 15 km/u.

Mogelijke faciliteiten van de entree zijn:
Letterlijke poort of vergelijkbaar kunstwerk ontwikkelen
–
Verkeer over de parkeerplaats leiden.
–
Informatieborden plaatsen (en elders allemaal weghalen!)
–
Digitale balie (kaartverkoop) voor Slot Loevestein
–
Startpunt van wandel-, struin- en fietspaden maken.
–
Rondom entree wandelpaden aanleggen onder meer naar Slot Loevestein
maken
–
Op de dijk enkele uitkijkpunten markeren.
–
Blauwe fietsenplan ontwikkelen
–
Aangrenzend industriecomplex beter inpassen (zie project 5)
–
(Op drukke dagen): zonnetrein laten rijden of e-boot laten varen.
–
P-plaats deels overkapt met zonnebomen (zie bijvoorbeeld hieronder:
www.wurck.nl/projecten/zonneboom)
–
Parkeerplaats nabij Loevestein herinrichting en borden weghalen.
–

Onderdeel van de verbeterde entree en ontvangst van het bezoek is een
aanpassing van de parkeerplaats c.q. toegang tot Slot Loevestein. Veel
informatieborden kunnen daar weggehaald worden omdat bij de entree alle
informatie wordt verstrekt.
2. Beoogd resultaat
Een entree, dat wil zeggen een ensemble van voorzieningen die de
arriverende bezoekers laat stoppen, oriënteren en van vervoersmodaliteit
doet veranderen. De auto wordt geparkeerd en te voet, fiets of e-boot wordt
genoten van de pracht van Munnikenland dan wel de laatste etappe naar Slot
Loevestein riviernatuur-belevend afgelegd.
Afbeelding 5: zonnebomen, www.wUrck.nl
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3. Randvoorwaarden/afhankelijkheden
– Instemming verschillende eigenaren waaronder Staatsbosbeheer,
diervoederbedrijf FeedValid, Waterschap Rivierenland.
– Planologische goedkeuring
4. Activiteiten
– Opstellen programma van wensen en eisen
– Aanbesteding ruimtelijk en technisch ontwerp entree en poort-kunstwerk
– Doorrekening kosten
– Financiering regelen
– Aanbesteding voor realisatie op de markt brengen en
– Uitvoering en oplevering

Totale kosten voor de aanleg van de entree worden geraamd op 1.605.000
euro
Financieringsvoorstel: Provincie Gelderland, gemeente Zaltbommel,
Staatsbosbeheer.
Mogelijke opbrengsten (c.q. verlaging van energielasten)/per jaar
–
Zonnetreintje: ca. € 20.000 (tickets voor vervoer zonnetreintje; opgave
Stg. Steen en Natuur)
–
Zonnepanelen: 20 x 3.500 kWh x € 0,21 = € 14.700
7. Koppelkansen
Landschappelijke inpassing Veevoederbedrijf
–
Verduurzaming bezoek Loevestein
–
Nieuwe Hollandse Waterlinie
–
Oostelijke entree NLDelta
–
Verbetering entree Loevestein
–
Duurzaam vervoer in gemeente Zaltbommel
–

5. Doorlooptijd
–
4 jaar
6. Begroting en financiering
Onderdeel
–
Ontwerp entree en poortobject
–
Aanpassen en uitbreiden parkeerplaats:
–
Informatieborden:
–
Ontwerp en plaatsing poort-object
–
Wandelpaden aanleggen, 5 km onverhard met 10%
knuppelpad:
–
Woud van zonnebomen; 20 bomen à € 20.000 per
boom. Opbrengst per boom ca. 3.500 kWh
–
Kaartverkooploket (digitaal)
–
Blauwe fietsenplan
–
Zonnetreintje / e-boot
–
Herinrichting toegang en parkeerplaats Loevestein
–
TOTAAL

Raming
€ 150.000
€ 300.000
€ 20.000
€ 100.000

8. Betrokken partijen
Staatsbosbeheer
–
Slot Loevestein
–
Gemeente Zaltbommel
–

€ 60.000
€ 400.000
€ 50.000
Pm
€ 500.000
€ 25.000
€ 1.605.000
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Afbeelding 6: screenshot Soios-zonnetrein (www.soios.nl)
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7.2.2 Natuurspeeltuin ontwikkelen
1. Probleem/uitdaging
Een belangrijke doelgroep van Slot Loevestein, en daarmee ook van
Munnikenland, zijn de gezinnen met kinderen. Naast het Slot is er voor het
jongere deel van het gezelschap niet zoveel vertier. Om daarin in stijl te
voorzien, is een waterrijke natuurspeeltuin bedacht waar de jonge speellustigen met veel passie hun energie en lol kwijt kunnen.
2. Beoogd resultaat
Een locatie nabij het kasteel waar volop speelaanleidingen zijn. Het gaat niet
om de toestellen maar vooral om de uitdaging, het spelen in en met
natuurlijke elementen met een knipoog naar Ruimte voor de Rivier en Slot
Loevestein, haar thema’s en historie.
3. Randvoorwaarden/afhankelijkheden
–
Vinden van een sponsor
–
Permissie Staatsbosbeheer
–
Locatie nabij Slot Loevestein
–
Zichtbaar en/of goede bewegwijzering
–
Water aanwezig.
4. Activiteiten
–
Opstellen van een programma van wensen en eisen
–
Selectie locatie
–
PvE uitwerken naar ontwerp en vervolgens bestek
–
Aanbesteding
–
Realisatie
5. Doorlooptijd
1 jaar

–

Afbeelding 7: Spelende kinderen in een natuurlijke omgeving
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8. Begroting en financiering
Naar schatting bedragen de kosten zo’n € 20.000 euro en deze zouden
opgebracht kunnen worden door bijvoorbeeld het werk uit te laten voeren
door de kleiwinner die op dit moment nog actief is in Munnikenland. Kosten
zouden dan mogelijk nog lager uit kunnen vallen.
7. Koppelkansen
–
Baggerwerkzaamheden
–
Aanvullende inrichtingswerkzaamheden in Munnikenland na beëindiging
kleiwinning
8. Betrokken partijen
Staatsbosbeheer
–
Slot Loevestein
–

Afbeelding 8: Paalkampeerterrein Chaamse Hout (foto Staatsbosbeheer)

7.2.3 Pop-up kampeer- en/of festivalterrein ontwikkelen.
1. Probleem/uitdaging
Munnikenland biedt geen (planologische) ruimte aan een permanente
kampeerlocatie maar de natuur is voldoende robuust om een aantal keren
per jaar voor bijvoorbeeld een kleinschalig festival of voor een natuurbeleeftocht, ruimte te bieden aan een aantal tenten en dito tijdelijke
voorzieningen. Het is daarbij denkbaar om een restauratieve boot of ponton,
al dan niet uitgerust met toilet- en douchevoorzieningen, in te varen voor een
dergelijke gelegenheid.
Op vergelijkbare wijze zou het mogelijk kunnen zijn om kleinschalige festivals
te organiseren in Munnikenland. Aan de Wakkere Dijk ligt reeds een terrein
dat daarvoor geschikt is, een welhaast natuurlijke setting met een openlucht
theater. Nabij de rivier en parkeerplaats bij Loevestein is eveneens een
mooie, nog te ontwikkelen locatie.

Afbeelding 9: Bij hectometerpaal 66 (Waaldijk van Beuningen) is gelegenheid
voor een ‘pop-up’ kop koffie of thee. (Foto: William van den Akker)
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Aanvullend op de pop-up verblijfsmogelijkheden, is Munnikenland ook een
prachtgebied voor het paalkamperen, al dan niet nabij de rivier.
2. Beoogd resultaat
Aanwijzing en facilitering van enkele locaties waar ‘pop-up’ activiteiten
kunnen plaatsvinden.
Aangezien alle faciliteiten worden ingereden of ingevaren en er vooral
behoefte is aan een stevige ondergrond en mogelijkheden om een klein
theater te creëren, betekent dit geen investeringen uitgezonderd het
opschonen/maaien van het desbetreffende terrein. Deze kosten kunnen als
onderdeel van de organisatie- c.q. voorbereidingskosten worden beschouwd.
Voor het paalkamperen is er enkel behoefte aan een drinkwaterpomp.
3. Randvoorwaarden/afhankelijkheden
–
De pop-up activiteiten (overnachting en festivals) dienen de draagkracht
van de natuur niet te overschrijden.
–
Heldere regels voor het mogen gebruiken van een pop-up terrein
–
De festiviteiten sluiten aan bij de thema’s van Slot Loevestein en
Munnikenland.
–
De mogelijkheden voor de evenementen/festivals en overnachtingen
worden actief onder de aandacht gebracht, als onderdeel van het
vergroten van de naamsbekendheid.
–
Paalkampeerfaciliteiten worden opgenomen in de informatie van
Staatsbosbeheer.
–
Actief wordt meegewerkt aan de ontwikkeling van riviernatuurbeleefarrangementen
–
Er wordt actief gecommuniceerd (o.a. bij Staatsbosbeheer in eigen huis,
binnen NLDelta) dat binnen Munnikenland plek is voor bijzondere,
tijdelijke verblijfsconcepten.

4. Activiteiten
Reglement opstellen voor de uitgifte van een pop-up terrein.
–
Pop-up locaties aanwijzen
–
Waterpomp slaan
–
Actief communiceren.
–

5. Doorlooptijd
–
3 Maanden
6. Begroting en financiering
Kosten voor het slaan van een waterpomp bedragen zo’n 500 euro.
Financiering daarvan wordt gedaan door Staatsbosbeheer als
eigenaar/facilitator van het paalkampeerterrein.
Inkomsten uit de verhuur van de terreinen voor festivals bedragen doorgaans
zo’n 10% van de geraamde omzet. Uitgaande van 10 festivals met gemiddeld
2.000 bezoekers die per festival ca. € 20,-- p.p. uitgeven, bedraagt de totale

Afbeelding 10: Down The Rabbit Hole bij zonsondergang
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omzet € 400.000,-- euro. De pachtinkomsten bedragen aldus ca. € 40.000,--.
De hoogte van dit percentage is uiteraard afhankelijk van het belang dat
Staatsbosbeheer en Slot Loevestein hebben bij het houden van
desbetreffende activiteit en de afspraken die gemaakt worden over de
tijdelijke pacht van het terrein.
7. Koppelkansen
–
Project 8 zet in op een vergroting van de bekendheid en een actieve
vermarkting van Loevestein/Munnikenland. Organisatie van
evenementen en pop-up is daar een onderdeel van.
–
Als parel in de Nieuwe Hollandse Waterlinie en riviernatuurarrangementen dient de toeristenstroom ook hier te landen.
8. Betrokken partijen
Staatsbosbeheer, Slot Loevestein, Gemeente Zaltbommel, RBT Rivierenland

7.2.4 B&B faciliteiten Loevestein uitbreiden
1. Probleem/uitdaging
Binnen de poorten van Slot Loevestein worden overnachtingsmogelijkheden
aangeboden in enkele van de soldatenhuisjes en de commandeurswoning.
Bijzondere onderkomens, niet in de laatste plaats natuurlijk door de
historische locatie. In totaal worden vier huisjes en 8 bedden aangeboden. Op
dit moment wordt een bezettingsgraad bereikt van ongeveer 35%. Dat kan
hoger, gegeven voornoemde bijzondere kwaliteiten.
Daarnaast wordt voor de resterende 7 soldatenhuisjes een uitbreiding van het
aantal bedden voorgesteld. Naast de gebruikelijke B&B gasten kan met deze
uitbreiding een nieuw marktsegment worden aangeboord namelijk die van de
kleinere groepen en de zakelijke seminars. Het gaat er dus enerzijds om meer
mensen te trekken binnen het huidige aanbod van bedden/kamers en
Afbeelding 11: Foto’s B&B Slot Loevestein (screenshots website)
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anderzijds het aanbod slim te vergroten en daarmee deels ook nieuwe
doelgroepen aan te trekken.
2. Beoogd resultaat
Een verhoging van de bezettingsgraad naar minimaal 50% en een uitbreiding
van het aantal kamers c.q. de gehele accommodatie zodat nieuwe markten
worden aangeboord.
3. Randvoorwaarden/afhankelijkheden
Verbetering van de promotie van de overnachtingsmogelijkheden op Slot
Loevestein
–
Uitbreiding van het aanbod in bedden en kamers
–
Financiering door Rijksgebouwendienst, al dan niet aangevuld met een
bancaire lening.
–
(Planologische) toestemming tot verbouwing van soldatenhuisjes.

6. Begroting en financiering
Verbouwing van de vorige woningen heeft destijds ongeveer € 75.000,-- per
woning gekost. Voor de 7 soldatenhuisjes worden de gezamenlijke kosten op
525.000,-- euro geraamd.
De inrichting van de soldatenhuisje bedroeg indertijd € 25.000,-- per huisje.
Uitgaande van dezelfde bedragen, bedragen de inrichtingskosten 175.000,-euro.
De totale kosten voor de verbouwing komen daarmee op 700.000,-- euro.

–

Uitgaande van een gemiddelde prijs per kamer van € 140,-- per nacht en een
bezetting van 50%, bedraagt de jaaromzet ruim € 25.000,-- per kamer. Voor
de 7 kamers komt dit dus uit op een omzet van afgerond € 175.000,-- per jaar.
Wordt er uitgegaan van de huidige bezettingsgraad van 35%, dan wordt de
omzet geraamd op ongeveer 125.000,-- euro per jaar.

4. Activiteiten
Promotie:
o Analyse huidige marketingactiviteiten en bezettingsgraad
o Voorstellen en besluit vergrote marketinginzet
–
Verbouwactiviteiten:
o Opstellen van programma van wensen en eisen voor verbouwing en
inrichting
o Uitwerking naar bestek
o Organiseren van de financiering
o Aanbesteding en uitvoering
–

5. Doorlooptijd
Voorbereiding 0,5 jaar
Uitvoering 1 jaar
Afbeelding 12: Slot Loevestein’s binnenplaats, een screenprint van Google maps.

25

Ervan uitgaand dat de verbouwingskosten voor rekening van de
Rijksgebouwendienst komen en een personele inzet van 1,5 fte, bedragen de
jaarlijkse financierings-, beheer, ontbijt- en overige kosten (50%
bezettingsgraad) ongeveer 140.000,-- euro. Dit bekent bij een bezetting van
50% een jaarlijkse opbrengst van ca. € 35.000,--. De jaarlijks cashflow
(resultaat + afschrijving) bedraagt dan ongeveer 75.000,-- euro.
De kosten voor extra marketinginspanning worden gemakshalve gekoppeld
aan de uitbreiding van de accommodatie en bedraagt ca. 5% van de
jaaromzet, zijnde ca. 8.000,-- euro/jaar.

Het complex van FeedValid heeft, logischerwijze, een industrieel karakter. Het
contrast met de ruige natuur van Munnikenland is groot.
2. Beoogd resultaat
De uitdaging is om ‘iets’ toe te voegen aan de locatie van FeedValid om de
verbinding met Munnikenland te versterken, om het contrast te verkleinen.
Daarbij wordt niet gedacht aan het toevoegen van natuurlijke elementen (dat
is weinig realistisch op deze bedrijfslocatie), maar aan de inzet van kunst/
verbeelding waarbij een brug wordt geslagen naar Munnikenland.

7. Koppelkansen
Verstevigde positionering met de Nieuwe Hollandse Waterlinie
–
Verbinding met het Gelders riviertoerisme en aldus ook aan de ‘Gelderse
streken’-campagne.
–
Vergroting van de naamsbekendheid (project 8) is een van de
speerpunten. De overnachtingsmogelijkheden vormen daarvan een
onderdeel.
–

8. Betrokken partijen
Slot Loevestein, Rijksgebouwendienst, Gemeente Zaltbommel, RBT
Rivierenland

7.2.5 Inpassing diervoederbedrijf FeedValid (landart)
1. Probleem/uitdaging
FeedValid is een diervoerderbedrijf dat in Poederoijen aan de rand van
Munnikenland is gevestigd. Daarnaast heeft het bedrijf, een familiebedrijf,
nog vestigingen op twee andere locaties. De vestiging in Poederoijen is na een
brand recent vernieuwd. In juni 2018 is de nieuwe fabriek officieel geopend.
Afbeelding 13: FeedValid, Poederoijen (still uit video Martijn Eier op YouTube)
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3. Randvoorwaarden/afhankelijkheden
–
Bereidheid bij FeedValid om mee te werken aan dit project. Zeker gezien
de recente vernieuwing van de fabriek is het onzeker of het bedrijf op dit
moment iets wil veranderen.
–
Indien gekozen wordt voor wisselende beelden: blijvende goede
afstemming tussen betrokkenen Munnikenland en FeedValid.
4. Activiteiten
–
Bespreken van de mogelijkheden met FeedValid
–
Bereiken van overeenstemming over doelen, uitvoering, kosten en
financiering
–
Uitwerken van mogelijke uitvoeringen (door bijvoorbeeld een
kunstenaar, ontwerpbureau en/ of marketingbureau)
–
Uitvoering.

FeedValid toont maatschappelijke betrokkenheid en betrokkenheid bij de
omgeving waarin het onderneemt. Levert positieve publiciteit op voor
FeedValid en voor Munnikenland.
Er liggen wellicht ook mogelijkheden om op het bedrijventerrein schone
energie op te wekken, waarbij de opbrengsten (deels) ten goede komen van
het gebied (zie ook hoofdstuk 8)
8. Betrokken partijen
FeedValid, partners Munnikenland, uitvoerend kunstenaar/ ontwerper.

5. Doorlooptijd
Voorbereiding en uitvoering: half jaar tot een jaar.
6. Begroting en financiering
De kosten zijn sterk afhankelijk van de uitvoering die gekozen wordt. Enkele
bedragen ter indicatie:
–
Aanbrengen van spandoeken voor in totaal 40*10 m: eenmalig ca
20.000,-- euro (materiaal en arbeid), vervangen door andere spandoeken:
per keer ca 5.000,-- euro (materiaal en arbeid)
–
Aanbrengen van graffiti op een van de torens ca 40.000,-- euro
(uitgaande van 400 m2 en huur kraanwagen)
Andere opties kunnen mogelijk aanzienlijk goedkoper of duurder zijn.
We gaan ervan uit dat FeedValid de kosten draagt.
7. Koppelkansen
Afbeelding 14: Voorbeelden uit Zuid-Afrika (graffiti met thema WK-voetbal op koeltoren) en
Oberhausen ((licht)reclame op fabriekstoren}.
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7.2.6 Evenementen organiseren
1. Probleem/uitdaging
Het organiseren van meer evenementen kan interessant zijn voor
Munnikenland en Slot Loevestein. Het is een manier om een gebied of locatie
dat/ die niet permanent druk belast kan worden, tijdelijk wel door meer
bezoekers te laten bezoeken. Met, mits slim georganiseerd, extra inkomsten
voor het gebied als prettig gevolg. En, niet onbelangrijk: met als mogelijkheid
om positieve aandacht te genereren en daarmee meer bekendheid. De
evenementen kunnen zelf georganiseerd worden dan wel door derden
waarbij Slot Loevestein/Staatsbosbeheer het terrein c.q. de setting faciliteren.
Dit project houdt nauw verband met de ontwikkeling van een (pop-up)
evenemententerrein.
2. Beoogd resultaat
De natuurlijke setting van Munnikenland en de vesting van Slot Loevestein
bieden beide een prachtig decor voor evenementen. Het doel is om vaker
evenementen te organiseren en dan evenementen die qua aard en omvang
passen bij het specifieke karakter van het gebied en Slot Loevestein. Meer
inkomsten en een grotere naamsbekendheid zijn achterliggende doelen.
3. Randvoorwaarden/afhankelijkheden
–
Slot Loevestein: hier vinden al veel activiteiten plaats. Het is zaak goed te
kijken naar interessante toevoegingen (thematisch en agenda-technisch).
–
Munnikenland: hier is nog meer winst te behalen. Er is nog geen
volwaardig programma en er staat nog geen professionele organisatie om
hieraan vorm te geven. Het is zeer de vraag of Staatsbosbeheer dit zelf
moet gaan doen of dat een andere de programmering doet in
afstemming met Staatsbosbeheer.
–
Aanhaken bij activiteiten met bovenregionale uitstraling (zoals nu
Ri4daagse)

Elke activiteit moet minimaal kostendekkend uitgevoerd kunnen worden.
Een adequate begeleiding van de externe evenementen-organisaties.
4. Activiteiten en 5. Doorlooptijd
Programmering nader te bepalen tot een continue programma.
–
–

6. Begroting en financiering
Bij het derde project is reeds een raming van de inkomsten uit onder meer
evenementen gegeven.
7. Koppelkansen
–
Verbinding zoeken met andere locaties langs de rivieren (o.a. NLDelta) en
NHWL.
–
Vergroting van de naamsbekendheid
–
Verbinding leggen naar andere doelgroepen.
8. Betrokken partijen
Slot Loevestein, Staatsbosbeheer, andere partners Munnikenland,
evenementenorganisaties.

Afbeelding 15: Into The Great Wide Open (Vlieland, www.staatsbosbeheer.nl) en ridderspelen
(www.SlotLoevestein.nl)
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7.2.7 Inspelen op de riviercruisemarkt
1. Probleem/uitdaging
De riviercruisemarkt is een interessante markt: het gaat om een behoorlijk
omvangrijke groep, de groei van deze groep is fors (ca 15% per jaar) en
cruisetoeristen geven relatief veel geld uit (30-40 euro p.p.p.d.). De
Vestingdriehoek zet in op een verdere groei van de cruisemarkt, door
uitbreiding van de steigercapaciteit in Gorinchem en waarschijnlijk in
3
Woudrichem en door deelname aan de Dutch Delta Cruise Port (DDCP) . Ook
de gemeente Zaltbommel speelt met de gedachte om een steiger voor
cruiseschepen te realiseren. Cruisemaatschappijen zijn bovendien op zoek
naar nieuwe boekbare producten. Daarbij is het goed om te weten dat het
niet zo is dat alle passagiers (ca 140 - 150 per schip) altijd allemaal hetzelfde
gaan doen, vaak worden op één tijdstip meerdere excursies aangeboden en
bestaat een excursiegroep uit circa 30 personen. Het product natuur zit nog
niet zo sterk in het excursieproduct van de meeste cruisemaatschappijen. Het
bieden van een bijzondere natuurexcursie lijkt daarom zeker kansrijk, evenals
een bezoek door cruisetoeristen aan Slot Loevestein.
2. Beoogd resultaat
Ontwikkeling van concrete, boekbare producten voor de cruisemarkt. Het
gaat dan zowel om de bestemming Slot Loevestein als om de bestemming
‘natuur’. Uiteraard moeten de producten financieel interessant zijn voor de
aanbiedende partijen, dit in relatie tot de investeringen in tijd en geld.
De insteek is dat het gaat om aanbod van excursies voor cruisetoeristen van
cruiseschepen die zijn aangemeerd in Woudrichem, Gorinchem of
Zaltbommel. Met name de combinatie met Woudrichem lijkt kansrijk. Met het
bestaande veer kan immers eenvoudig de oversteek worden gemaakt. Ook

3

Dit is een samenwerkingsverband in oprichting, met als doel onder andere
kennisdeling en gezamenlijke B2B-marketing en positionering binnen het Deltagebied.

een oversteek vanuit Gorinchem met kleinere bootjes is kansrijk. Vanuit
Zaltbommel is de afstand eigenlijk te groot.
We zetten niet in op de realisatie van een grote steiger bij Slot Loevestein. De
kosten daarvan zijn hoog (€ 30.000,-- à 50.000,--) en de realisatie van
walstroom mogelijk complex. Bovendien zijn er voldoende alternatieven in de
nabijheid. En de gedachte in DDCP-verband is juist ook dat niet elke
bestemming een eigen steiger ontwikkelt, maar dat sommige interessante
bestemmingen via aanvullend vervoer (bij voorkeur over water) bereikbaar
worden gemaakt.
3. Randvoorwaarden/afhankelijkheden
– De kansen om te profiteren zijn het grootste als de cruisesteiger in
Woudrichem wordt vergroot. Dit zal waarschijnlijk pas over enkele jaren
gebeuren (i.v.m. gemeentelijke herindeling en afschrijving bestaande
steiger).
– Slot Loevestein en Staatsbosbeheer moeten in staat zijn om de producten
professioneel te organiseren,
dat wil zeggen:
In staat zijn om
voldoende gidsen op te
leiden die in het Engels
en Duits een excursie
kunnen verzorgen
In staat zijn om de
excursies goed in te
passen in de dagelijkse
bedrijfsvoering.
– De bereidheid bij anderen
(partners Vestingdriehoek,
Afbeelding 16: Excursie met de boswachter
rederijen, DDCP) om het
(www.staatsbosbeheer.nl)
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geboden product mee aan de man te brengen.
4. Activiteiten
– Ontwikkeling van boekbare producten voor Slot Loevestein en in de
natuur van Munnikenland (door Staatsbosbeheer), dit in samensprak met
de cruisemaatschappijen.
– Opleiding van gidsen die in het Engels en Duits een excursie kunnen
verzorgen.
– Indien nog niet voorhanden: ontwikkeling van foldermateriaal in Engels
en Duits.
– Goede afspraken maken over de vermarkting van de producten
5. Doorlooptijd
– Afhankelijk van regionale ontwikkelingen cruisemarkt. Een doorlooptijd
van 3-5 jaar is waarschijnlijk.

Opbrengsten
Slot Loevestein:
4
50 excursies per jaar met 30 personen , gemiddelde besteding € 13,50: €
20.250,-- per jaar
Bestedingen horeca en souvenirs: gemiddeld € 5,00 per bezoeker; € 7.500,-per jaar
Natuurexcursie Munnikenland:
50 excursies per jaar met 30 personen, gemiddelde besteding € 13,50: €
20.250,-- per jaar
Bestedingen horeca en souvenirs: gemiddeld € 3,00 per bezoeker; € 4.500,-per jaar
Winst per jaar
De gezamenlijke winst voor Staatsbosbeheer en Slot Loevestein bedraagt, na
het verrekenen van de aanvangsinvesteringen, circa € 30.000,-- per jaar.

6. Begroting en financiering
Aanvangsinvestering
– Opleiding van gidsen die in het Engels en Duits een excursie kunnen
verzorgen: pm
– Ontwikkeling foldermateriaal: pm
– Productontwikkeling en afstemming met rederijen en
marketingorganisaties: inzet tijd
Exploitatiekosten
Marketingkosten: € 5.000,-- per jaar
Vergoeding gidsen: pm
Inkoop horeca en souvenirs: € 3.000,-- per jaar

4

Dit zou een groei van het aantal betalende bezoekers van 2% betekenen.

Afbeelding 17: Riviercruiseschip (www. BTRReizen.nl)
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7. Koppelkansen
Ontwikkeling steigercapaciteit Woudrichem
Ontwikkeling Dutch Delta Cruise Port
Promotie regionaal cruiseproduct
8. Betrokken partijen
Staatsbosbeheer
Slot Loevestein
Cruisemaatschappijen
Riveer
Partners Vestingdriehoek
Dutch Delta Cruise Port

7.2.8 Uitvoering plannen Slot Loevestein/Munnikenland
1. Probleem/uitdaging
Een veel gehoorde opmerking is dat de samengestelde toeristische parel Slot
Loevestein en Munnikenland relatief onbekend is en om die reden ‘slechts’
gemiddeld 120.000 bezoekers per jaar trekt. Het is de wens van de
Werkgroep Munnikenland om de potentie van deze parel beter te benutten,
om de parel ‘een grotere glans te geven’. Aan de spreekwoordelijke
productkant van deze parel is in de eerste vijf beschreven projecten extra
waarde toegevoegd binnen de kaders van het bijzondere ensemble dat reeds
aanwezig is. Uiteraard is het essentieel dat deze projecten voortvarend
worden opgepakt. Dit vraagt per project om een projectleider die een
coördinerende en/ of trekkende rol heeft. Daarnaast ligt er een grote
uitdaging in het ‘aan-de-man’ brengen van deze parel. Daartoe worden
verschillende wegen bewandeld die hiervoor deels zijn benoemd, te weten de
organisatie van evenementen en het aantrekken van de cruisemarkt. Om dit
alles te kunnen doen, is het van belang om een marketeer aan te trekken die
in staat is om ‘zichzelf terug te verdienen’ door voornoemde zaken op te
Afbeelding 18: Organisatie van de uitvoering
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pakken als ook op moderne wijze er voor kan zorgen dat deze parel in beeld
komt en blijft!
2. Beoogd resultaat
Een grotere naamsbekendheid van Slot Loevestein en Munnikenland,
resulterend in 20% meer bezoek over vijf jaar en een vergelijkbare
omzetstijging.
3. Randvoorwaarden/afhankelijkheden
– Aansturing door en samenwerking met Slot Loevestein, mede namens
Staatsbosbeheer en gemeente Zaltbommel
– Samenwerking met RBT Rivierenland, al dan niet met huisvesting aldaar
– Onafhankelijk van voornoemde partijen opererend
– Opereren binnen de kaders en draagkracht van het natuurbeleid en de
waarden van het slot
4. Activiteiten
– Contracteren marketeer (naar schatting 15 uur per week)
– Methode monitoring vaststellen en nulmeting uitvoeren
– Partijen benaderen (zie project 6 & 7). In het verlengde hiervan de
verbinding met de verschillende verhaallijnen (NHW, riviernatuur, NL
Delta, Vestingdriehoek) verder invulling geven
– Campagnes opstarten
– Evenementen organiseren c.q. samenwerkingsverbanden daartoe
vormen.

6. Begroting en financiering
Uitgaande van een inzet van 15 uur per week, gedurende 40 weken en een
uurtarief van € 60/uur, betekent dit een uitgave van 36.000 euro per jaar.
Financiering: Eerste 3 jaar ligt met name bij gemeente Zaltbommel, wellicht
met financiële steun van de provincie Gelderland, partners uit het gebied en
het regionaal investeringsfonds (RIF). Evaluatie na drie jaar.
Desgewenst kan de marketeer de coördinatie van de uitvoering van (een
aantal van) de eerste vijf projecten ook voor zijn/haar rekening nemen. Dan
zou het voornoemde aantal uren uitgebreid moeten worden zodat de
marketeer in redelijkheid het werk kan uitvoeren.
7. Koppelkansen
– Nationale en regionale verhaallijnen
– Marketingactiviteiten RBT Rivierenland, Noord-Brabant, VVV ZuidHolland Zuid, NLDelta.
8. Betrokken partijen
Gemeente Zaltbommel, Slot Loevestein, Staatsbosbeheer, RBT Rivierenland.

5. Doorlooptijd
– Continue
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8 Duurzaam in ontwikkeling

Dit rapport richt zich op kansen om het gebied toeristisch-recreatief te
versterken. Het thema duurzaamheid ligt daarmee wat buiten de scope van
dit project, maar duurzaamheidsmaatregelen kunnen wel interessant zijn
omdat ze tot extra inkomsten of een kostenbesparing kunnen leiden. We
besteden daarom ook enige aandacht aan dit onderwerp, zonder het daarbij
uit te werken in concrete projecten.
Energietransitie
Ons land staat voor een grote uitdaging om de energie te verduurzamen.
Het Rijk heeft als doel gesteld om in 2050 80-95% minder CO2 uit te stoten en
een volledig duurzame energievoorziening te hebben. In 2023 (de looptijd van
het Energieakkoord) moet 16% van de energieopwekking duurzaam zijn. Dit
betekent dat meer en meer zal worden overgeschakeld op hernieuwbare
bronnen en lokaal geproduceerde energie.
Deze energietransitie zal ongetwijfeld consequenties hebben voor ons
landschap. Maar dat betekent niet dat we niet erg zuinig om moeten gaan
met de gebieden met een hoge natuurlijke, landschappelijke en recreatieve
waarde. Zoals Munnikenland. Ten aanzien van energiewinning in
Munnikenland wordt als lijn geadviseerd: energiewinning kan, mits er
nauwelijks of geen nadelige gevolgen zijn voor natuur, landschap en recreatie;
de maatregelen kunnen rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak en
een groot deel van de inkomsten ten goede komen aan de kwaliteiten van het
gebied.

Drijvend zonnepark
Sinds kort vinden er op diverse plekken in het land (pilot)projecten plaats met
drijvende zonneparken. De ervaringen zijn positief. Het rendement kan hoger
zijn dan bij zonneparken op land. Een voorbeeld is het Drijvend Zonnepark
Lingewaard: ruim 3 ha groot, met ca. 6.000 panelen waarmee jaarlijks
ongeveer 1,6 miljoen kWh zonnestroom opgewekt kan worden, goed voor
ruim 500 huishoudens. De provincie Gelderland heeft 20% van de investering
gesubsidieerd, de rest is via crowdfunding verlopen (o.a. door tuinders die
5
nabij het zonnepark actief zijn). Een dergelijk drijvend zonnepark zou
wellicht ook in Munnikenland een plek kunnen krijgen op een van de
kleiputten of langs de rivier. Een absolute voorwaarde hierbij is, zoals eerder
6
opgemerkt, dat er geen schade is voor natuur, landschap en recreatie . Het is
in eerste instantie aan Staatsbosbeer als eigenaar van het gebied om hierop
te acteren als er ambities zijn in deze richting.

5

Bron: www.drijvendzonneparklingewaard.nl

6

Interessant in deze is ook een pilot van STIRR en Leisurelands om zonneparken op
recreatieplassen te realiseren. Met name het zoeken naar een goede ruimtelijke inpassing vormt
hierbij de uitdaging.
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Afbeelding 19: Drijvend Zonnepark Lingewaard

Een sterk ontwerp
Zoals eerder beschreven zijn er wellicht ook mogelijkheden om bij de nieuw te
maken entree ‘iets’ te doen met zonne-energie. De kansrijkheid hiervan staat
of valt met een goed ontwerp.
Kleine windturbines
Windmolens zijn ongewenst in Munnikenland vanwege de landschappelijke
impact. Dit geldt voor de hoge windmolens, maar ook voor zogenaamde
kleine windmolens, van 15-20 meter hoog, die in opmars zijn. Echt kleine
windmolens hebben die negatieve impact aanzienlijk minder, maar deze zijn
alleen rendabel op hoge gebouwen. En op het enige hoge gebouw in het
gebied, het Slot, zijn dergelijke windmolens ongewenst want ontsierend.
Windenergie is daarmee geen optie voor Munnikenland. Althans: niet in het
gebied zelf. Wat mogelijk wel interessant kan zijn is als op het terrein van
FeedValid kleine windmolens worden geplaatst. Er zal onderzocht moeten
worden of dit op een rendabele manier kan en of FeedValid hierin mee wil
gaan. Door vanuit het gebied (Loevestein? Staatsbosbeheer?) mee te
financieren kunnen hieruit baten voortkomen die ook ten goede komen aan
het gebied.

Afbeelding 20: Uitzicht Slot Loevestein op de Waal
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Bijlage 1 Werkgroep Munnikenland

De Werkgroep Munnikenland kent de volgende samenstelling:
• Brasserie De Buurman: Theo de Vries
• Dunea: Sandra Zittersteijn
• Gemeente Zaltbommel: Martine Kriesch, Lenneke van Tol, Debby
Wesselo
• Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland: Richard de Bruin
• Slot Loevestein: Ien Stijns
• Staatsbosbeheer: Dianne Renders
• Stichting Behoud Waterlinie Bommelerwaard: Niels Uijttewaal
• Stichting Ruimte voor Buitensport en Recreatie: Theo Huijing
• Uiterwaarde: Piet Smits
Agendalid:
• Riveer: Andrea Haubrich
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