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Het bouwen van bruggen is in 

Nederland zo gewoon dat we 

er vaak nauwelijks oog voor 

hebben. Zo denk ik dat er veel 

mensen op Riverparc niet weten 

dat onze wijk acht voetgangers-

bruggen rijk is. 

Wel kennen de meesten van ons een 
aantal iconische, gezichtsbepalende 
bruggen, zoals bijvoorbeeld de Eras-
musbrug in Rotterdam van Ben van 
Berkel (de Zwaan). In Amsterdam is 
Joris Laarman sinds een jaar of tien 
actief. Hij is de verpersoonlijking van 
kunstenaar, ontwerper, uitvinder en is 
gidsfiguur op het gebied van computer 
ondersteund ontwerpen. Het unieke 
MX3D-metaalprintbedrijf is voortge-
komen uit zijn Joris Laarman Lab. Dat 
het nu in opdracht van de gemeente 
Amsterdam de eerste 3D geprinte, 
roestvrijstalen brug realiseert, is een 
unicum te noemen. 

Eigenlijk is de term 3Dprinten in dit 
verband al weer achterhaald. Het gaat 
hier namelijk om robotarmen die kleine 
partikels vloeibaar staal in de ruimte 
plaatsen en samen laten vloeien. Dat 
deze miljoenen staalpixels samen 
uiteindelijke een brug  kunnen vormen, 
hangt in hoge mate af van de informa-
tie die we aan de robotarmen meege-
ven. De Joris Laarmanbrug lijkt te zijn 
gegroeid op basis van een door ingeni-
eurs ‘samengesteld DNA’ en bereikt op 
een veel slimmere manier een grotere 
sterkte dan traditionele bruggen. Dat 
Joris Laarman hiermee Nederland een 

Voor wie het interesseert

 

Door Onno van Dokkum 

Onno van Dokkum (75) schrijft onder 
deze kop over zijn fascinatie voor 
natuur en techniek. Hij is designer, 
industrieel vormgever en kunstenaar. 

technologische voorsprong geeft, mag ons met 
trots vervullen. 

Een onverwachte analogie in India laat zien dat 
luchtwortels van rubberbomen een onovertrof-
fen synergie tussen sterkte en vorm tot stand 
brengen. Ze ontdekten ze dat ze de groei van 
deze bomen vrij makkelijk konden sturen zodat 
ze er bruggen mee konden bouwen. De ‘brug-
gengroeiers’ in India hebben waarschijnlijk 
geen weet van de 3D-geprinte brug in Amster-
dam. Maar het zijn wel twee werelden die 
dicht bijelkaar komen. 

Joris Laarmanbrug, Amsterdam (bron NRC)
Met de natuur als belangrijke inspiratiebron hebben wetenschappers en ontwerpers een positie 
bereikt die de ontwikkeling van nieuwe technologie een enorme boost kan geven. 

De Ficus Elastica 
(rubberboom) in de 
deelstaat East Khasi 
Hill, India



Door Roos Jansen 

Groet 
van Roos 
Jansen 
en Theo 
Kors

Makelaarsbrochures lagen 
lang in de kast

Ons winkel- woonhuis in Arnhem was verkocht. Wat nu, was 

de voor de hand liggende vraag, wat gaan we doen, waar gaan 

we wonen? Na drieëntwintig jaar binnenstad was ‘in het cen-

trum’ of ieder geval dicht bij de stad onze eerste gedachte. 

Misschien een huis met een tuintje en wie weet misschien in 

de buurt van het station. We zijn beiden 67 voelen ons nog fit 

en ondernemend; een appartement kan altijd nog... 

Maar Lathum dan, het Riverparc? We hadden 
jaren geleden met mooi weer er al eens door 
gefietst en rondgekeken op dit park. Het lokte 
wel en makelaarsbrochures lagen in de kast. 
Maar uiteindelijk werden de recreatiewoningen 
toch altijd weer aan de kant geschoven. Na de 
verkoop van onze zaak en de nieuwe situatie 
dat op dit schiereiland in Lathum nu wel 
permanent gewoond mocht worden, maakten 
wij een heroverweging. We namen opnieuw 
een kijkje en waren het snel eens; hier gaan we 
wonen, we wisten het zeker. Als waterliefheb-
bers gaan we ons kampeeradres bij Giethoorn 

De bewoners van Riverparc in cijfers

Van het team Burgerzaken van onze gemeente  
Zevenaar ontvingen wij de  bevolkingscijfers van 2017. 
Daaruit lezen wij dat er vorig jaar op ons parc zestig 
bewoners zijn vertrokken, maar er ook weer zestig 
nieuwe bewoners zijn komen wonen. 

Volgens de bewonerstabel is de oudste bewoner een 
man van 88 jaar. Alleen hebben we nog niet kunnen 
achterhalen wie hij is en waar hij woont. En om privacy 
redenen kan de gemeente dat ons niet vertellen.  
Weet u het? 

Leeftijdsopbouw Riverparc (bron Gemeente Zevenaar)

leeftijd 1-1-2014 1-1-2017 1-1-2018

0-4 25 24 23

5-9 41 25 29

10-14 53 44 39

15-19 20 37 45

20-29 59 40 35

30-39 71 76 80

40-49 175 156 148

50-59 149 163 162

60-69 172 187 181

70-79 63 93 101

80-84 4 8 12

85-90 0 3 3

Totaal 831 856 858

wijzigingen in het jaar 2017
geboren 5
overleden 3
nieuwe bewoners 60
vertrokken bewoners 60

De trends:
• Het totaal aantal bewoners is vrijwel gelijk gebleven.
• Het aantal geboren baby’s in 2017 is 5  

(was 8 in 2016). 
• In de leeftijdsklasse van 40 tot 49 jaar zit al jaren 

een daling.
• De leeftijdsklasse van 70 tot 90 jaar is gegroeid van 

104 naar 116. 
• De oudste bewoner, een man, is 88 jaar.

opzeggen en halen de bootjes naar Lathum. 
Dat was makkelijk gezegd… Maar wat bleek, 
het was na de crisis en de een na de andere 
woning werd verkocht. We maakten een 
plannetje en besloten een briefje te doen in de 
brievenbus van de woningen die ons wel leken. 
Na een week al ontvingen we een mailtje dat er 
iemand van plan was zijn woning in de verkoop 
te doen. Raak! We waren het snel eens en 
sinds 1 maart van dit jaar wonen Theo en ik op 
de Wilde Zwaan 17 en hebben geen moment 
spijt van deze mooie overstap!

Door Roos Jansen 

Door Wim Reusken 
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GERRESSEN GROEP
GEVELRENOVATIE-SPOUWMUUR EN BODEMISOLATIE

Rob Gerressen
06 - 50 614 805

adres: ‘t Holland 18, Duiven
Postbus 88, 6930 HB  Westervoort

tel.: 0316 - 280 253
e-mail: info@gerressengroep.nl
website: www.gerressengroep.nl

• SPOUWMUURISOLATIE

• BODEMISOLATIE

• GEVELRENOVATIE

• VOEGWERK

• DAKPANREINIGING EN COATEN

• SPOUW- EN SPIRAALANKERS

• HOGEDRUK EN STRAALTECHNIEK

Alles onder één dak!
Automaterialen/onderdelen ook 

voor pleziervaart

Uitmaat 14 - 6987ER Giesbeek

0313-763596

info@vrvautoparts.nl

www.vrvautoparts.nl

TE HUUR AANGEBODEN

woningen op Riverparc te Lathum (nabij 
Arnhem).Deze woningen zijn voor zowel 
korte alsook langere perioden te huur.

Prijzen vanaf € 950,-- eclusief GWL per maand.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Kroon Bouwbeheer 0313-632271 of 06-22454169 

of per mail info@riverparcverhuur.nl

De kraan gaat dicht
Geïnspireerd door het betoog van Koene 
Scheepstra dat in een vorig nummer van 
Riverflash stond, zijn wij een werkgroep gestart 
die als doel heeft van Riverparc een milieuvrien-
delijke energie-neutrale woonwijk te maken. We 
willen, net als de Gemeente Zevenaar, zo snel 
mogelijk van het gas af (dus elektrisch koken). 
Voor grootschalige thermische oplossingen is 
onze wijk te klein. Een veel rendabelere oplos-
sing lijkt een centrale ‘hoogtemperatuur warmte-
pomp’. Dat bespaart ons per woning grote 
individuele investeringen zoals het aanleggen 
van vloerverwarming, vervanging van radiatoren 
en kostbare isolatie.

Voor de opwekking van meer stroom zullen 
extra zonnepanelen en/of windenergie gevon-
den moeten worden. Stel je eens voor dat 
realisatie van dit plan naast de bijdrage aan het 
stoppen van het gebruik van fossiele grond-

Door Ger Bouwman 

stoffen, ook nog eens kostenbesparend zou 
kunnen zijn!

Sta je ook achter dit plan? En/of heb je bijzon-
dere kennis op dit gebied? Meld je dan bij  
ger@gerbouwman.nl 
 

De warmtepomp 
werkt als een 
‘omgekeerde’ 
koelkast. 

bron NRC



 

Mag ik me even aan u voorstellen? 

Ik ben Ingeborg. Een leuk aantal 

mensen hier in de omgeving kennen 

mij al; ik ben eigenaar van kapsalon 

Haarkunst en de ambulante variant 

Haarkunst Nederland. Ik woon aan de 

Zilvermeeuw 20, aan de buitenring 

van Riverparc. 
 

Vanaf mijn 16e werk ik dwars door Nederland 
in verschillende salons. Mijn passie voor 
hairextensions (haarverlengingen) ontstond al 
vanaf het begin dat het werd ontwikkeld. Toen 
was het nog niet voor iedereen betaalbaar. In 
de loop der jaren is dat gelukkig veranderd en 
door de vele plaatsingen kan ik het nu voor een 
betaalbare prijs aanbieden.

In Heerlen waar ik woonde destijds, heb ik 
meegewerkt aan de ontwikkeling van Socap 
Nederland die nu leverancier van het merk 
Hairextensions is. 
Als zelfstandig ondernemer runde ik in Huis-
sen een kapsalon en het Extensioncentre 
Nederland. Ik had acht mensen personeel en 
was een van de grootste van het land. Ik werd 
bekend doordat ik bij diverse missverkiezingen 
de extensions verzorgde, maar ook doordat ik 
Bekend Nederland voorzag van extensions op 
locatie. En ja, ‘ondernemen is risico nemen’ en 
na jaren zelfstandig te zijn geweest, werd mij 
op een nare manier schade toegebracht. 

Na een tijdje te hebben nagedacht plus de 
wetenschap dat ik wist dat ik goed ben in mijn 
vak, heb ik een nieuwe start gemaakt. Dit tot 
grote blijdschap van mijn klanten van destijds 
en de klanten van nu. Als Haarkunst Nederland 
plaats ik opnieuw hairextensions bij BN’ers. 
Het is mooi om te zien dat je iemand blij kunt 
maken met een volle bos haar of een opvulling 
door een volumebehandeling. En dat je je haar 

Door Ingeborg Berends

Kapsalon Haarkunst  
Zilvermeeuw 20

niet hoeft te kleuren maar dat je met extensi-
ons zoals een lange lok of highlights of lowlights 
hetzelfde effect kunt bereiken. Voor weaves, 
mocroringen en tape extensions kun je ook bij 
mij terecht. 

Ook run ik nu alweer twee jaar een ‘gewone 
kapsalon’ aan de Zilvermeeuw waar je ook 
terecht kunt voor een kleurtje, permanent of 
een knipbehandeling. En nieuw is dat ik in onze 
regio sinds kort ook aan huis kom. Dat is ideaal 
voor wie niet mobiel genoeg is of gewoonweg 
te druk is om naar de salon te komen.

Graag tot ziens!

Haarkunst Nederland
Zilvermeeuw 20, 6988 CJ Lathum
Tel: 0681808589
www.haarkunstnederland.nl
info@haarkunstnederland.nl



Door de redactie

RIVERSNIPPERS

Strandpad
Veel bewoners kennen het strandpad wellicht niet omdat het 
begint op een druk kruispunt vlak bij Riverparc waar veel fietsers 
de weg oversteken. Het is opletten daar. Het strandpad is de naam 
van het dijkje naar Giesbeek.

Pinautomaat terug in Giesbeek

In de buurt geld pinnen? Het kan weer. Eind maart is er in de 
Supermarkt de Spar in Giesbeek door de Regio Bank een pinauto
maat geplaatst. Jong en oud uit de kernen Giesbeek, Riverparc en 
Lathum zijn er blij mee. De Regio Bank is voor alle bankzaken te 
vinden in het centrum van Zevenaar naast de grote Jumbo en 
tegenover de Albert Heijn. 

Luchtkwaliteit Riverparc

Hoe gezond is de lucht die jij inademt op Riverparc? Kijk op  
www.longfonds.nl/gezondelucht 

Huisbel afgeplakt

Deurbel afgeplakt, stokje voor de deur, opgepast! Via Riverparc 
alert en via Nextdoor.nl werden veel bewoners op Riverparc attent 
gemaakt op een mogelijke ‘inbrekerstruc afgeplakte deurbel’. 
Belangrijk om alert te blijven. Niet erg dat het later loos alarm 
bleek te zijn. Het waren kinderen die het hadden gedaan; een 
moderne vorm van ‘belletje trekken’. De kinderen zullen zeker op 
dit ongewenste gedrag zijn aangesproken. 

Bomen rondom Riverparc 

Naast de oprijlaan naar Jachthaven ’t Eiland en naar Bistro Bar de 
Bolder werden alle struiken en bomen gekapt. En bij de stranden 
ten zuiden van Riverparc werden een aantal nog grotere boom
reuzen neergehaald. Over het nut en noodzaak hiervan waren de 
meningen nogal verdeeld. 



Vervangen of verwijderen  
verkeersbloembak 

In Nextdoor is in april een discussie gestart, opgezet door de 
voorzitter van Riverhulp Mevrouw Tineke van HattemVan Tol. De 
vraag is of de onlangs in barrels gereden verkeer bloembak met 
het oog op betere doorstroming van verkeer en noodhulpdiensten 
geheel verwijderd moet worden of moet worden vervangen.  
We waren benieuwd naar de uitkomst van deze discussie.   
De gemeente Zevenaar berichtte onze redactie dat de twee 
bloembakken zijn vervangen, waaronder die op de foto.

Zonnecollectoren

Aan de zonnecollectoren op de daken van een toenemend aantal 
huizen op Riverparc zie je dat de groene trend van deze tijd zich 
doorzet.   
 

Baby geboren  

Weer een baby geboren. Puck is haar naam en ze woont op de 
IJsvogel 59

Grote muskuseenden

Vanwege overlast, heeft de gemeente Zevenaar een groot deel 
van muskuseenden overgeplaatst naar elders. De overgebleven 
muskuseenden zijn nu ook gesignaleerd op de Zilvermeeuw. 
Bewoners vragen zich af, om weer nieuwe overlast te voorkomen, 
of de gemeente nu ook de resterende populatie moet verwijderen.  



Door Wim Reusken 

Er zijn 150 ideeën ingediend Frans. Kun je een 
paar plannen noemen, waar jij als  
Riverparcbewoner blij van wordt?
Denk aan een paar nieuwe fietspontjes over de 
IJssel; van Lathum naar Velp, en van het 
gemaal bij Giesbeek naar de Havikerwaard. Dit 
in combinatie met uitbreidingen van fiets- en 
wandelroutes die toegang geven tot de uiter-
waarden en enkele nieuwe koffie- of ijstentjes, 
terrasjes en dergelijke op de terreinen van de 
oude steenfabrieken. Een kleine meanderende 
geul door de Koppenwaard bij Lathum die eens 
in de zoveel jaar volloopt, en waardoor de 
natuur meer variatie krijgt. Dit soort dingen 

maken het wonen in het Rhederlaag nog 
aantrekkelijker dan het al is.

In de plannen wordt naast een kleine ook een 
grote nevengeul genoemd die bij hoogwater 
langs Riverparc loopt. Wat heeft dit voor een 
effect op de oever veiligheid?
Bij de vierde en laatste oplossingsrichting 
wordt gedacht aan een brede nevenstroom van 
de IJssel door de Koppenwaard, die jaarlijks bij 
hoogwater onderstroomt. Dat water komt dan 
bij de Marsweg in het Rhedermeer terecht en 
vloeit vervolgens langs het Riverparc en via de 
monding van het Rhederlaag weer de IJssel in. 
De waterstand bij het Riverparc zou dan 
beduidend hoger worden. Dat zou voor River-
parc een navenante verhoging van de buite-
noever betekenen met de daaraan verbonden 
kosten. Uiteraard verzet de Stichting Woonbe-
langen Riverparc zich daartegen. Het SWR 
bestuur heeft de provincie Gelderland te 
kennen gegeven dat tegen een waterstandver-
hoging bij Riverparc formeel bezwaar wordt 
aangetekend en schadeloosstelling wordt 

Impressie energie-eiland zonnepanelen

Vier kansrijke inrichtingen 
uiterwaarden IJssel
Negen landelijke, regionale en lokale overhe-

den en Natuurmonumenten hebben de handen 

ineengeslagen. Samen met bewoners, boeren, 

ondernemers en andere gebruikers uit het 

gebied, verkennen ze mogelijke inrichtingen 

van de uiterwaarden van de IJssel. Van Wes-

tervoort tot en met Giesbeek. Frans Franken, 

onze voorzitter van de Stichting Woonbe-

langen Riverparc (SWR), las het eindrapport 

van Rivierklimaatpark IJsselpoort. We legden 

Frans een aantal vragen voor.  



Fiets- en wandelroutes en enkele nieuwe 
koffie- of ijstentjes, terrasjes op 
terreinen van oude steenfabrieken

Keuze uit vier oplossingsrichtingen  

1. Ruimte voor dijken en landbouw

2. Ruimte voor bedrijvigheid en energie

3. Ruimte voor landschap en cultuurhistorie

4. Ruimte voor natuur en water

gevorderd. De SWR is dan ook voorstander van de eerste 
oplossingsrichting, waarbij geen verhoging van de waterstand 
bij Riverparc optreedt.

In de plannen zijn midden op het water, zowel aan de west- als 
aan de noordoost kant van Riverparc, drijvende energie-eilanden 
getekend (zon) die samen de omvang hebben van meer dan de 
helft van de oppervlakte van ons parc. Wat is jouw mening over 
de omvang en de locatie?

Kort gezegd: een karikatuur. Het lijkt op louter symboolpolitiek 
die slechts de kloof met de realiteit vergroot. Waar bewoners, 
recreanten en ondernemers consequent pleiten voor behoud 
van natuur en mogelijkheden voor de watersport, komen plots 
uit ambtelijke hoek ideeën naar voren voor een groot aantal 
kleine windmolens en drijvende zonne-eilanden. Dit zijn geen 
‘oplossingen’ maar verindustrialisering en vernietiging van een 
mooi gebied. Bovendien een plan dat nauwelijks bijdraagt aan 
energieopwekking en ondenkbaar is zonder permanente subsi-
diëring. Het doet denken aan een van de varianten die destijds 
bij de legalisering van Riverparc werd geopperd als oplossing 
voor de gewenste tweede ontsluitingsweg van het park: een 
hoge brug over de ingang van de jachthaven. We kunnen ervan 
uit gaan dat dergelijke non-opties slechts worden ingebracht ter 
papierbevrediging. Overigens lijkt het erop dat meer levensvat-
bare duurzaamheidsoplossingen tot nu toe over het hoofd zijn 
gezien. Te denken valt aan een ringleiding rondom het Riverparc 
waarmee energie kan worden bespaard met behulp van warm-
tepompen, voor de huiseigenaren die daar op zouden willen 
aanhaken.

Dus er zijn ook no-go plannen?
Gelukkig hoor ik uit veel hoeken dezelfde geluiden als die ik hier 
heb geuit. De oplossingsrichting nr.2 met de windmolens en 
zonne-eilanden wordt inderdaad algemeen gezien als een 
no-go. Voor de SWR zijn ook alle plannen die leiden tot een 
waterstandverhoging onacceptabel. 

Eind 2019 wordt er over de plannen besloten, wat kunnen wij als 
Riverparcbewoners doen? 
Ga naar de ondergenoemde website en lees wat men voor onze 
omgeving in petto heeft. Dat is trouwens ook best leuk om te 
lezen. Stuur dan je persoonlijke mening naar rivierklimaatpark@
gelderland.nl. De indieningstermijn sloot weliswaar op 13 april, 
maar ik heb hoop dat late reacties toch niet worden genegeerd. 

Meer weten of reageren? www.rivierklimaatpark.nl
Frans Franken [f.franken@telfort.nl]

Windmolens en  
zonne-eilanden zijn geen 
‘oplossingen’ maar 
verindustrialisering en 
vernietiging van een  
mooi gebied

Vier kansrijke inrichtingen 
uiterwaarden IJssel

Frans Franken, voorzitter SWR



Door Ben Overmaat 

‘Verbroederingen, dat is het hele eieren eten’

Eierbakfestival 
op Huis te Lathum

Voor het alom gepre-

zen eierbakfestival op 

het terrein van Huis 

te Lathum hoefden de 

talrijke enthousiaste 

deelnemers zeker niet 

op ‘eieren te lopen’.

De dubbeldekker-pendel-
dienst reed op tweede paas-
dag vanaf een uur of elf een 
groot aantal belangstellenden 
uit Lathum en Riverparc naar 
het terrein van Huis te  
Lathum, een van de parels 
van de Liemers. Een mooiere 
en treffender locatie voor het 
geplande eierbakfestival was 
nauwelijks denkbaar.  
De feestvreugde begon al 
meteen met geanimeerde 

Dit evenement is mogelijk 
gemaakt door subsidie van 
vijfduizend euro van de 
gemeente Zevenaar aange-
vuld met de inbreng van een 
veelheid van sponsoren. 
Chapeau!

Eieren eters Tjeerd en Greet.
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Riverflash verschijnt 4 maal per jaar. 
Gratis verspreiding onder bewoners 
Riverparc Lathum. En een selectie van 
inwoners en instellingen van dorpen 
Lathum en Giesbeek.
Riverflash is ook te lezen op de site 
www.riverparc.nl
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‘Verbroederingen, dat is het hele eieren eten’

gesprekken bij de halteplaat-
sen en in de bus; daarna op 
het terrein zelf was het gezel-
ligheid alom. Erik  
Rutgers met zijn mannen 
achter de pannen om de vele 
meegebrachte eieren te 
bakken, overal groepjes etende 
mensen, een prachtig spring-
kussen voor de kinderen, een 
kinderrodeo, een heuse 
schandpaal, poffertjes, kramen 
voor boerenkaasjes en stroop-
wafels  en gratis Barista koffie. 
Zoals ik in mijn openings-
woord aangaf, was ‘verbroede-
ringen, dat is het hele eieren 
eten’, het thema van dit 
festival. Het was ook het 
startsein voor het zoeken naar 
het ‘gouden ei’ waarvan de 
vinder een mooie beker en een 
geldbedrag overhandigd kreeg. 
In mijn dankwoord betrok ik 
de gewaardeerde organisato-
ren en de kasteelgastheer 
Coen Nass. Het was een 
heerlijk relaxed evenement, 
waar de vele aanwezigen 
konden genieten van de 
vruchten van de organisatie-
kunde van de initiatiefnemers 
en organisatoren plus een 
aantal vrijwilligers. 



Adres
De Muggenwaard16
6988 BX Lathum

Contact
0313 - 63 04 34
info@bistrobardebolder.nl
www.bistrobardebolder.nl

OOK VOOR FEESTEN 
EN PARTIJEN!

HET BEST BEWAARDE GEHEIM 
VAN DE REGIO, MET ADEMBENEMEND UITZICHT!

SONSBEEKWEG 30 / 6814 BC ARNHEM / 026-3828853 /  INFO@VANSONSBEECKMAKELAARS.NL / WWW.VANSONSBEEKMAKELAARS.NL

HAAR
KUNST
NEDER
LAND
Dé kapsalon op het Riverparc!
Zilvermeeuw 20, 
6988 CJ Lathum, 
Telefoon 06 8180 8589

Volg ons op: 
Instagram en 
Facebook

Voor al uw vlaggen en vlaggenmasten

Tel: 0313 - 63 29 23
info@geldersevlaggenhandel.nl

Computer ziek?

Bel De PC-arts!

De PC-arts

www.pc-arts.nl       h.wolters@pc-arts.nl

Tel 06 13 689 352


