
SteenGoed – contact met de omgeving 

1. Betrekken studenten+docenten (GIS studenten, afstudeerder Jeroen de Vries, minor) 

Docenten van LWM, BNB en T&L,  

2. Betrekken spiegelgroep Waalweelde en VNR (WaalWeelde: serious game SteenGoed, VNR: 

gem. Lingewaal+Neerijnen) 

3. Voortgangsrapportage publicatie op de website van KCNL 

4. Verslag in de KCNL nieuwsbrief  

5. Verslagje werksessies (5 feb kick off, 3 april sturende principes, 29 mei ambitiedocument) 

  



Het project SteenGoed is goed op weg. Sinds februari 2018 wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen 

van een integrale, adaptieve strategie voor de (her)ontwikkeling van (voormalige) 

steenfabrieksterreinen. Het project bestaat uit vijf werkpakketten, waarvan het eerste inmiddels is 

afgerond. Het projectteam houdt op verschillende manieren contact met het werkveld, het 

onderwijs, de projectpartners en andere geïnteresseerden:  

1. In het project SteenGoed zijn verschillende studenten betrokken, in zowel zeer zelfstandige 

als meer gestuurde opdrachten. Deze studentprojecten hebben geresulteerd in GIS-

kaartmateriaal over de (voormalige) steenfabrieksterreinen en hun omgeving, en een 

inrichtingsplan voor een voormalige steenfabrieksterrein wat nu in gebruik is als 

bedrijventerrein. Binnen de minor Sustainable River Engineering, die aangeboden wordt door 

het lectoraat Sustainable River Management, werken studenten drie maanden in groepjes 

aan een groot project. Binnen het project SteenGoed hebben studenten een serious game 

ontwikkeld, die ingezet kan worden om partijen die betrokken zijn bij (her)ontwikkeling van 

steenfabrieksterreinen handvatten te geven voor het gebiedsproces. 

2. Het project SteenGoed wil haar opgedane kennis en samenwerkingsverbanden zo goed 

mogelijk delen met andere partijen die daar belang bij hebben. In dat kader zijn gemeenten 

binnen de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten benaderd om bij te dragen aan het 

project, maar ook om te leren van de uitkomsten van het project. De gemeente Lingewaal en 

de gemeente Neerijnen waren bereid om hun ervaringen rondom de herbestemming van 

voormalige steenfabrieksterreinen. Zij worden op de hoogte gehouden van de voortgang van 

het project door alle deeluitkomsten te delen.  

Daarnaast is het spel dat ontwikkeld is door studenten in hun minorproject gespeeld door de 

spiegelgroep WaalWeelde. Voor deze groep mensen was het spelen van een serious game 

een eyeopener, omdat het een andere manier van communiceren behelst. Voor de 

studenten was het heel leerzaam om het spel met professionals uit het werkveld te spelen, 

omdat het spel daar uiteindelijk voor gemaakt is. 

Om meer voeling te krijgen met de steenfabrieksterreinen heeft het VHL projectteam onder 

leiding van Staatsbosbeheer een werkbezoek gebracht aan een aantal (voormalige) 

steenfabrieksterreinen. Daarbij kregen ze uitleg van een landschapsarchitect, een zgn. 

rentmeester en de programmamanger deltanatuur. Daarnaast is ook één van de werksessies 

met alle partners op locatie gehouden, waarbij een herbestemde steenfabriek is bezocht.  

3. Het project SteenGoed wordt onder andere bekostigd met subsidie vanuit het KCNL. Het is 

daarom belangrijk om de projectvoortgang te delen met zoveel mogelijk betrokkenen en 

geïnteresseerden. Dat wordt gedaan door de voortgangsrapportage die ieder half jaar 

verschijnt op de website van het KCNL te plaatsen. De eerste voortgangsrapportage is al 

gepubliceerd. 

4. Het project SteenGoed heeft haar eerste mijlpaal bereikt: het ambitiedocument, wat de basis 

vormt voor het vervolg van het project is gepresenteerd aan alle partijen in het project.  

Het document is gebaseerd op een uitgebreide gespreksronde met alle deelnemende 

partijen in het project en vormt daarmee een breed gedragen basis voor het project. Het 

ambitiedocument is te vinden op de projectwebsite. Daarnaast is ook hard gewerkt aan het 

opzetten en vullen van een database, waarin informatie over de (voormalige) 

steenfabrieksterreinen is opgenomen. Deze database dient als basis voor het formuleren van 

ontwikkelopgaven: hoeveel terreinen hebben potentie voor herontwikkeling, en welke 

bestemming zou het beste passen? De database vormt het afsluitende product voor 

werkpakket B. 



5. Het projectteam, bestaande uit alle deelnemende partijen, is inmiddels meerdere keren bij 

elkaar gekomen om de projectvoortgang te bespreken en de doelen voor de korte en langere 

termijn te bepalen. De eerste bijeenkomst was de startbijeenkomst, waarbij de 

projectpartners (hernieuwd) kennismaakten en het projectverloop uitstippelden. In de 

tweede bijeenkomst stonden de sturende principes voor het project centraal. De derde 

bijeenkomst, die op locatie bij een voormalige steenfabriek werd gehouden, stond in het 

teken van het ambitiedocument, waarin de ambitie en de sturende principes voor het geheel 

aan terreinen als ook de individuele terreinen besproken werd.  

De komende maanden zullen in teken staan van het opstarten en afronden van de werkpakketen 

B en C. Daarin zullen studenten en (docent-)onderzoekers op zoek gaan naar de 

ontwikkelopgaven voor de (voormalige) steenfabrieksterreinen en de beslistools die daarbij 

gebruikt kunnen worden, zoals een waarderingssystematiek, een serious game en een diverse 

ontwikkelscenario’s. 


