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1 Inleiding 
 
Alweer enkele jaren geleden zijn de eerste ideeën ontstaan voor 
herontwikkeling van gronden aan de Eltenseweg te Lobith. Die plannen 
bestonden uit enerzijds ontzanding van het gebied en anderzijds uit het 
terugbrengen van een nieuwe economische functie.  
 
Die economische functie werd gevonden in een geheel van recreatieve 
bestemmingen: een thema-speelpark, horeca en verblijfsrecreatie, ingebed 
in een natuurlijke en waterrijke omgeving. 
 
Mettertijd zijn die ideeën bijgesteld en aangepast, vergroot en verkleind. 
Aan de hand van reacties en bijdragen van derden, en op basis van 
marktverkenningen en haalbaarheidsstudies is thans een plan gemaakt dat 
aan alle belangrijke uitgangspunten voldoet: een efficiënte zandwinning, 
een waardevolle economische drager, en respect voor de omgeving. In deze 
planbeschrijving wordt dit plan uiteengezet. 
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2 Initiatief 
 
De firma A. Wezendonk Pannerden B.V. is al sinds 1966 actief bij de winning 
van oppervlaktedelfstoffen in de gemeente Rijnwaarden. Ten behoeve van 
de regionale grondstoffenvoorziening en de continuïteit in de bedrijfsvoering 
is zij steeds op zoek naar winningmogelijkheden. 
 
A. Wezendonk Pannerden B.V. wil graag komen tot een nieuwe ontgronding 
op de locatie aan de Eltenseweg omdat de geologische voorkomens van 
industriezand op deze locatie zeer goed zijn vanwege de vroegere stroming 
van de rivier daar ter plekke. 
 
In de gemeente Rijnwaarden hebben van oudsher zeer veel ontzandingen en 
ontkleiingen plaatsgevonden. De gemeente stelt daarom ook al langer eisen 
ten aanzien van de landschappelijke effecten maar ook wat betreft een 
perspectiefrijke herontwikkeling. Ook de provincie geeft in het streekplan 
aan dat bij nieuwe ontgrondingen gestreefd moet worden naar ‘ruimtelijke 
meerwaarde’ wat onder meer inhoudt dat de zandwinning wordt gekoppeld 
aan andere functies zoals natuur, wonen, recreatie, bedrijventerreinen etc. 
 
Dat is de reden dat is gezocht naar een constructieve invulling, die 
uiteindelijk heeft geleid in de synergetische combinatie van de ontgronding 
met de invulling van een natuur- en recreatiepark. De ontzanding die 
mogelijk maakt dat het totale gebied kan worden aangekocht en 
heringericht, biedt daardoor voor vele partijen diverse mogelijkheden. 
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3 Voorgeschiedenis 
 
In 2004 heeft Wezendonk Pannerden voor het eerst de ideeën voor de 
ontzanding gecombineerd met de realisatie van een zogenoemd Educatief 
Themapark. In de opzet zoals die toen werd gepresenteerd was sprake van 
een multifunctioneel park binnen een totaalconcept waarin dag- en 
verblijfsrecreatie waren verweven. Carvium Novum zou als thema krijgen de 
Romeinse en Bataafse nederzettingsgeschiedenis in dit gebied. Met dit park 
werd gemikt op een bezoekersaantal van een kleine 300.000 bezoekers. 
 
Alhoewel bleek dat voor een dergelijke toeristische trekker bij de bevolking 
van de gemeente draagvlak gevonden kon worden, was ook duidelijk dat er 
bij omwonenden zorgen bestonden omtrent de effecten op hun 
leefomgeving. Daarnaast liet de ontwerp-PKB ‘ruimte voor de rivier’ twijfels 
ontstaan over de haalbaarheid van een dergelijk grootschalig project.  
 
Eind 2005 is daarop een nieuw plan gemaakt; kleinschaliger van opzet en in 
hoofdzaak gericht –voor wat het speelpark betreft- op kinderen tot circa 12 
jaar. Dat plan is doorgerekend op zijn haalbaarheid. In het rapport, van 
januari 2006, waarin het plan wordt beschreven luidt de conclusie ten 
aanzien van de exploitatie dat er sprake is van een levensvatbaar en, op 
termijn, renderend initiatief. 
 
Aan de hand van de reactie van de gemeente op dit plan, en aan de hand 
van marktverkenningen en andere inbreng van derden, is het plan nogmaals 
onder de loep genomen. Dit heeft geleid tot nog enige aanpassingen in de 
(ruimtelijke) organisatie van de nieuwe functies. Daarmee heeft het plan 
Carvium Novum thans zijn definitieve vorm gekregen. 
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4 Carvium Novum: beschrijving van het project 
 
4.1 Bestaande situatie 
De gronden aan de Eltenseweg nrs 6, 8 en 10 beslaan nu twee (voormalige) 
agrarische bedrijven met een totale oppervlakte van 65 hectares. Beide 
boerderijen hebben de woning en bedrijfsgebouwen dicht bijeen gesitueerd, 
op het hoogst gelegen deel van het terrein. Het voormalige fruitteeltbedrijf 
was gevestigd in een fraaie herenboerderij met dubbel woonhuis. Het 
melkveebedrijf van de familie Stuyt had de meeste grond op deze locatie in 
gebruik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1: luchtfoto bestaande situatie 
 
Het ligt in de bedoeling de bestaande bebouwing zoveel mogelijk te sparen 
en geschikt te maken voor de nieuwe functies. De bestaande situatie 
dicteert, vanwege de natuurlijke hoge ligging, de ligging van de 
geprojecteerde nieuwbouw die op en rond de huiskavels een plaats zal 
krijgen. 
 
De agrarische gronden in het plangebied zijn in de periode 1978 tot 2001 
ontkleid. Dit verklaart de incidentele en onnatuurlijke hoogteverschillen in 
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het terrein. De gronden zijn gelegen tussen de kern van Lobith en de 
Elterberg en tussen de Rijn en het gebied van de Ossenwaard. Voor het 
toeristische en recreatieve fiets- en wandelverkeer ligt de locatie op een 
kruispunt van richtingen. 
 
4.2 Ontzanding 
De ontzanding van het gebied staat aan de basis van het gehele plan: zowel 
in financiële zin omdat met de ontzanding de middelen vrijkomen voor de 
herinrichting van het gebied, als in civieltechnische zin omdat juist de 
ontzanding het mogelijk maakt dat het grootste deel van het terrein als nat 
natuurgebied kan worden aangelegd. 
 
De ontzanding wordt door middel van een goed technisch plan ingedeeld in 3 
fases. De ontzanding bestaat om te beginnen uit het wegnemen en 
herplaatsen van de bovengrond en eventueel ander materiaal dat niet als 
industriezand gebruikt kan worden. Vervolgens heeft de feitelijke 
ontzanding plaats: met een schip in het midden van een aanvankelijk zeer 
kleine plas wordt het zand opgezogen om daarna via vaste installaties en 
transportleidingen naar het depot en de loswal van Wezendonk Pannerden 
aan de Rijn te worden afgevoerd. 
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5 Carvium Novum, toekomstige situatie 
 
Bij de planvorming voor de herinrichting van het gebied is een aantal 
uitgangspunten gehanteerd. Allereerst moet een efficiënte en rendabele 
zandwinning mogelijk gemaakt worden en vervolgens moet een waardevolle 
nieuwe economische drager worden gecreëerd. Respect voor de omgeving, 
voor het landschap en de natuur hoort daar vanzelfsprekend bij.  
 
Mede aan de hand van de reacties op het eerdere plan zijn deze algemene 
uitgangspunten vertaald in uitgangspunten voor het ruimtelijk ontwerp: 
 
• Handhaven/terugbrengen van de landschappelijke hoofdstructuur door 

benadrukken van het verschil tussen het oostelijke en het westelijke 
deel van het plangebied en de loop van de oorspronkelijke Rijnstrangen 
en bedijkingen. 

 
• Versterking van de ecologische hoofdstructuur (EHS) door een brede zone 

van rietmoeras aan de oostzijde. 
 
• Inbedding van de recreatieve kern in de landschappelijke hoofdstructuur 

als markant landschappelijk element (bastion) op de grens van de twee 
deelgebieden met gebruikmaking van de bestaande bebouwing 

 
• Ruimtelijke oriëntatie van het gehele plangebied op de stuwwal (Eltense 

berg) 
 
• Gebruik van het plangebied als uitloopmogelijkheid voor de bebouwde 

kern van Lobith. 
 
Het gebied valt straks uiteen in twee delen: een openbaar toegankelijk (nat) 
natuurterrein dat het grootste deel van het gebied zal beslaan, en een 
hooggelegen recreatieve kern, het eigenlijke Carvium Novum. Dit laatste kan 
weer onderverdeeld worden in een speelpark, het Romeinse castellum, en 
een restaurant met logiesverblijven, de zogenoemde lodges.
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      Figuur 2: totaal overzicht nieuwe situatie, recreatieve kern en natuurgebied, figuur is niet maatvast. 
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5.1 Het Natuurterrein 
Het grootste gedeelte van het plangebied zal na zandwinning bestaan uit 
(natte) natuur. Door de te realiseren natuurdoeltypen te laten aansluiten bij 
het natuurlijke milieu van de aangrenzende ecologische hoofdstructuur (EHS) 
in het Rijnstrangen gebied, wordt de smalle EHS in de omgeving van het 
plangebied, ter plaatse verbreed. 
 
De natuurontwikkeling komt tot uiting in de volgende natuurdoeltypen  en 
oppervlakten: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
In onderstaand kaart wordt de indeling van deze natuurdoeltypen 
weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3: kaart te realiseren natuurdoeltypen  
 

Natuurdoeltypen Oppervlakte 
Rietland 11,0 ha 
Broekbos   4,8 ha 
Open Water 26,7 ha 
Rand en oeverzone (grasland) 14,8 ha  
Totaal 57,3 ha 
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De aanleg van het natuurterrein krijgt een openbaar toegankelijk karakter 
waardoor het natuurterrein een extensieve  recreatieve functie krijgt. De 
nadruk ligt echter op natuurontwikkeling en niet op de verstoring van de 
bestaande en nieuw te ontwikkelen natuur. 
 
In het Rijnstrangen gebied is een stelsel van fiets- en wandelpaden gelegen. 
Dit bestaande stelsel komt in het plangebied uit op een kruispunt. Door in 
het plangebied een rondloop te creëren wordt het bestaande stelsel van 
wandel- en fietspaden uitbreid en doorgekoppeld waardoor het plangebied 
als uitloopgebied voor Lobith gaat functioneren, weergegeven in onderstaand 
kaart. In totaal wordt er door en rond het plangebied 3,8 km fiets- en 
wandelpad in het plangebied gecreëerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4: Recreatiekaart, aansluiting wandel- en fietspaden in bestaande netwerk 
 
5.2 Carvium Novum, het themapark 
Het park Carvium Novum is gebaseerd op de Romeins Bataafse geschiedenis 
van ons land. Rond dit thema is het park Carvium Novum vormgegeven.  
 
Reden voor een themapark vormt de ligging van het plangebied in de streek 
tussen Arnhem en Nijmegen en de Gelderse Poort. Deze streek vormde 2000 
jaar geleden een belangrijke plaats voor de Romeinse beschaving. Op de 
planlocatie stroomt de Rijn Nederland binnen en dit biedt zowel geologisch 
als historisch interessante aanknopingspunten om het verleden te doen 
herleven. De Rijn vormde namelijk de grens van het Romeinse Rijk.  
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Het recreatieve themapark Carvium Novum is in het hard van het plangebied 
geconcentreerd. De oppervlakte van het themapark is ongeveer 7,7 hectare 
en is niet openbaar toegankelijk 
Het themapark bestaat uit twee op zichzelf staande onderdelen: 
- Het Speelpark  
- Een hotel-restaurant met lodges 
Het speelpark vormt de trekker van het themapark en heeft een regionale 
uitstraling en worden ingericht als een speel-, beleef- en doepark. Het 
themapark richt zich op (gezinnen met) jonge kinderen tot 12 jaar. 
 
In onderstaande kaart is de indeling van het themapark weergegeven, in de 
volgende paragraaf worden beide onderdelen specifieker uiteengezet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6: indeling recreatieve kern (7,7 ha) Carvium Novum; Themapark, Restaurant 
en Hotellodges, figuur is niet maatvast. 
 
Voor het themapark is een parkeerplaats gesitueerd, welke zowel voor het 
speelpark als voor het hotel-restaurant gratis parkeergelegenheid biedt.  
Alle bestaande bebouwing wordt gehandhaafd; voor deze bebouwing wordt 
een passende functie gezocht die past bij de recreatieve bestemming en het 
karakter van Carvium Novum. 
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5.3 Het Speelcastellum 
Het speelcastellum is gebaseerd op de castella in de Romeinse tijd. Een 
castellum vormde een  onderkomen voor een legerafdeling van het 
Romeinseleger, een cohort (ca. 500-600 man). Vlak buiten het kamp was een 
kampdorp (vicus), waar allerlei mensen woonden en hun beroep uitoefenden 
voor het leger, bijv. smit. Ook waren er herbergen en kroegen. In Nederland 
waren - vooral langs de Rijn - vele castella.  
 
Doelgroep 
Carvium Novum vormt voor kinderen, door een thematische aankleding en 
inrichting, een reconstructie van bovenbeschreven legerkamp. Kinderen tot 
circa 12 jaar met begeleiders vormen primair de doelgroep voor het 
speelcastellum. Dit kunnen ouders met kinderen zijn, maar ook grotere 
groepen zoals scholen en kinderfeestjes. Verwacht wordt dat er een beperkt 
aantal abonnementen af te geven valt. 
 
Na ongeveer een drietal jaren worden 110.000 bezoekers in het speelpark 
verwacht. Gezien de stabiele groei situatie van vergelijkbare speelparken 
wordt verwacht dat het bezoekersaantal na de eerste drie jaar niet meer 
wezenlijk wijzigt. Wel is denkbaar dat de aanloopperiode langer duurt, 
waardoor het bezoekersplafond van 110.000 pas na bijvoorbeeld 5 of 6 jaar 
wordt bereikt. De fasering van de investeringen in het speelpark zullen 
kunnen worden afgestemd op de ontwikkelingen in deze aanloopperiode. 
 
Het park is open van 1 april tot en met 31 oktober (30 weken / 210 dagen) 
van 10:00 –17.00 uur. Buiten het seizoen vinden er 
onderhoudswerkzaamheden plaats. 
 



Planbeschrijving Carvium Novum 

  Pagina 14 

 

Inrichting speelpark  
De opbouw en inrichting zijn gebaseerd op de castella uit de Romeinse tijd, 
refererend aan onderstaand beeld.  
 

De inrichting is gericht op 
gevarieerd programma vol 
spelen, avontuur en 
historische beleving. Het 
Romeins-Bataafse thema 
komt tot uitdrukking in de 
inrichting van dit 
castellum. De bestaande 
kenmerkende hoogte 
verschillen worden benut 
en nader zichtbaar 
gemaakt.  

 
Figuur 7: illustratief voorbeeld historisch Romeins legerkamp 
 
Het speelpark krijgt eigen restauratieve faciliteiten die in principe geheel los 
staan van het Restaurant Carvium Novum. Het speelpark wordt ongeveer 1 
tot 1,5 hectare groot. In onderstaande figuur is een dwarsdoorsnede 
gegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 8: dwarsdoorsnede Bastion Carvium Novum 
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Het vooraanzicht van het speelcastellum is gebaseerd op de afgesloten 
fortificatie kenmerken van een castellum. De toegangspoort krijgt de 
uiterlijke kenmerken van een Romeinse vestings-bouwwerk. Achter deze 

houten palissades bevindt zich 
het complete speelpark. Het 
karakter van een militair 
bastion wordt verder uitgewerkt 
door het speelpark met een 
aardenwal te omsluiten. Door 
deze omheining rondome is het 
park goed af te sluiten en kan 
de veiligheid voor de kinderen 
worden vergroot. 
 

Figuur 9: impressie aardenwal Bastion  

 
De indeling van het speelpark is, net als een Romeins legerkamp, in 
verschillende onderdelen verdeeld.  
In het eerste onderdeel licht de nadruk op de verschillende aanwezige 
speeltoestellen zoals een water- en zand speeltoestel, een trampoline en 
hangmat en hangbrug. Tevens is er een picknick hoek, gevechtstoren en 
labyrint aanwezig.  
In het volgende onderdeel zijn verschillende klimtoestellen aanwezig. Zoals 
een klauterbos, enkele (glij-)torens en touwbrug. Daarnaast zijn er een 
gevangenistoren en verschillende wipkippen gepland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 10: voorbeelden van te realiseren glijbanen en klimtoestellen 
 
Een ander onderdeel is vooral ingericht met groen en water elementen met 
daartussen verschillende schommels en klimtoestellen. Als blikvangers kan 
gedacht worden aan een Romeinsschip en een tunneltrefpunt. 
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Het laatste onderdeel is ingericht met toestellen tot een avontuurlijke 
parcours. Dit in de sfeer van het opleiden van Romeinse soldaten. 
Voorbeelden van toestellen zijn een beklimminghelling, een net- en 
wiebelbrug en een kabelbaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 11: Romeinsschip en avontuurlijk parcours 

 
Tussen deze speeltoestellen zullen door het personeel van het park 
verschillende thema gerelateerde activiteiten voor de kinderen 
georganiseerd kunnen worden. Hierdoor zullen de kinderen zich wanen in een 
oud Romeinsleger kamp en worden kinderen actief bezig gehouden en kunnen 
ouders zich ontspannen. 
 
Het speelpark zal beschikken over eigen restauratieve voorzieningen. 
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5.4 Carvium Novum, Restaurant/café en Hotellogies   
 
Het voormalige woonhuis van het fruitteeltbedrijf zal het middelpunt vormen 
van het hotel-restaurant-café en de separate hotellodges.  
 
Met het oog op een doelmatig beheer zijn de verblijfslodges organisatorisch 
een onderdeel van restaurant. Dat betekent dat zij in één exploitatie zijn 
gedacht, en dat zij ruimtelijk geconcentreerd worden in de nabijheid van het 
hoofdgebouw.   
 
Het restaurant en de hotellodges richten zich in het seizoen op jonge 
gezinnen die komen voor de combinatie; speelpark, lodges en een locatie aan 
het water. Buiten het seizoen zijn de lodges vooral interessant voor mensen 
die rust zoeken en willen recreëren in de omgeving. 
 
5.5 Restaurant/Café 
Het restaurant zal worden gesitueerd op de benedenverdieping van het 
voormalige woonhuis van het fruitteeltbedrijf, hiervoor zal tevens een 
keuken gerealiseerd worden. Het restaurant zal voor terrasmogelijkheden 
gebruik maken van de karakteristieke tuin van de voormalige 
fruittelerswoning.  
 
De bezoekers van het restaurant zullen naar verwachting bestaan uit 
bezoekers van de speeltuin en passanten. Er wordt vanuit gegaan dat 
ongeveer 5% van de bezoekers (dagrecreanten) gebruik zullen maken van de 
dinermogelijkheden van het restaurant. In de exploitatie van het restaurant 
en het café wordt in totaal (na drie jaar) gerekend met 19.000 
respectievelijk 46.000 bezoekers. 
 
De openingstijden van het restaurant zijn van 10:00 tot 23:00 uur met een 
jaarrond (46 weken) openstelling. 
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5.6 Hotellodges 
In het westelijke deel van het recreatief kernterrein zullen in eerste 
instantie 20, en op den duur mogelijk 50, lodges worden gerealiseerd.  
 

 
 
De lodges zullen, in aansluiting op het 
thema van het park, worden 
gemodelleerd als zogenaamde Bataafse 
Huisjes. Ter illustratie kan voor de 
vormgeving aan de figuur hiernaast 
gedacht worden. De lodges zullen 
fungeren als vrijstaande 
hotelappartementen, wat betekent dat 
de verzorging en exploitatie centraal zal 
geschieden. 
 
 

Figuur 12: impressie illustratie Bataafse Hotellodges 

 
De feitelijke realisatie zal waarschijnlijk gefaseerd verlopen waarbij zoals 
gezegd in eerste instantie 20 Bataafse Huisjes gerealiseerd zullen worden. 
 
De verblijfsrecreatie heeft een jaarrond openstelling van 46 weken. De 
bezettingsgraad is afhankelijk van een midweek of weekend en seizoen. Naar 
verwachting zal de bezettingsgraad in het seizoen 50% bedragen en in het 
naseizoen (10 weken) 30 %. 
 
Uitgaande van 50 lodges wordt na drie jaar gerekend met een maximum van 
8.400 bezoekers.  
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6 Realisatietermijn van het plan 
 
De uitvoering van het plan zal meerdere jaren in beslag nemen. Daarbij 
wordt ernaar gestreefd om de recreatieve kern als een van de eerste 
deelgebieden gereed te hebben. Daarmee wordt de nieuwe economische 
functie zo snel als mogelijk geïntroduceerd. Het voortduren van de 
zandwinning gedurende de ingebruikname van het hotel-restaurant en het 
speelpark is een punt van aandacht. 
 
In grote lijnen kan gedacht worden aan een planfasering als volgt: 
 
Fase 1 (2,5 jaar) 
Hierbij wordt van het gedeelte wat als broekbos weer wordt heringericht de 
bovengrond ontgraven en gedeeltelijk tijdelijk in depot gezet, waarna 
tegelijk wordt begonnen met het ontzanden van dat gedeelte. De rest van de 
bovengrond wordt in een handeling ontgraven en weer teruggezet om het 
broekbos te creëren. De locatie waar het castellum wordt gebouwd wordt op 
de juiste hoogte aan gelegd, deze overtollige specie wordt ook gebruikt voor 
het broekbos. Vervolgens wordt van het gedeelte waar de lodges worden 
gebouwd de bovengrond verwijderd en gebruikt om het broekbos te 
realiseren, waarna dit gedeelte ook wordt ontzand, en middels fijn zand 
weer wordt opgeleverd.  
De parkeerplaats die verdiept in het terrein wordt aangelegd wordt ook 
ontgraven op de juiste hoogte en tegelijkertijd aangelegd; ook deze 
overtollige specie wordt gebruikt voor het broekbos. 
Vervolgens wordt van het gedeelte waterplas vanaf Lobith tot aan het 
castellum en het gedeelte waar het rietmoeras moet komen de bovengrond 
ontgraven en gebruikt voor het laatste gedeelte broekbos aan te leggen. 
 
Fase 2 (2 jaar) 
Hierbij wordt het rietmoeras gedeelte ontzand en een gedeelte weer 
opgeleverd met het restant bovenmateriaal. Het restant van het te 
realiseren rietmoeras wordt aangelegd met fijn materiaal uit de diepte wat 
wordt opgespoten. 
 
Op dit moment zijn de totale oevers van het plan gerealiseerd en zijn alle 
contouren van het plan zichtbaar. 
 
Fase 3 (2,5-3,5 jaar) 
In deze fase wordt de totale ontzanding op de volledige diepte gebracht en 
afgewerkt naar de eindsituatie. 
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7 Verdere aanpak van het project 
 
Zoals gezegd is de ontzanding de basis voor het project. De realisatie van het 
in deze notitie beschreven project hangt dan ook sterk af van een 
voortvarende aanpak van de ontzanding. Het ligt in de bedoeling van de 
initiatiefnemers om daarmee in het najaar van 2007 te beginnen. 
 
Voor een ontzanding zijn als belangrijkste vergunningen, een ontzandings-
vergunning en een milieuvergunning nodig. Wezendonk Pannerden wil die 
aanvragen bij de provincie Gelderland zodra duidelijk is dat het project op 
voldoende steun mag rekenen bij de gemeente en bij de Lobithse 
samenleving. Aan de gemeente wordt gevraagd die steun uit te spreken. 
 
Het project vraagt voorts om vrijstelling/wijziging van het bestemmingsplan. 
Gelet op de omvang van het plangebied is daarvoor geen milieu-
effectrapportage vereist. Wel zullen alle gebruikelijke onderzoeken ten 
aanzien van milieu, landschap, ecologie, verkeer enz. enz. worden 
uitgevoerd, ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing bij dat 
bestemmingsplan. 
 
De initiatiefnemers hebben zich voorgenomen om een actieve en open 
dialoog aan te gaan met alle belangstellenden. Als eerste wordt daarbij 
gedacht aan de bewoners van Lobith en aan (overheids-)organisaties met 
belangen in het gebied.
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Planbeschrijving Carvium Novum 

  Pagina 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arnhem, februari 2007 
 

Opdrachtgever: A. Wezendonk Pannerden BV 
 

Tekst en samenstelling: Van Droffelaar & Sträter 
 

Landschappelijk ontwerp: Bureau Van Empelen en Van Aalderen 



www.carviumnovum.nl




