
Hallo dorpsgenoten,        26 oktober 2021 
 
Als dorp Loo hebben we met zijn allen het voorrecht te wonen bij het mooie natuurgebied de 
Loowaard. Een gebied waar we heerlijk van kunnen genieten.  
Helaas wordt dit mogelijk aangetast als de A15 onverhoopt toch doorgetrokken gaat worden.  
Om deze aantasting te verzachten willen we als Dorpsraad de overblijvende Loowaard graag beter 
beleefbaar maken. 
Hiervoor krijgen we een subsidie van ViA15, de projectgroep die werkt aan de verlenging van de A15. 
Ook als de verlenging niet doorgaat krijgen we deze subsidie. 
Daarnaast verstrekt ook het prins Bernhard cultuurfonds een bijdrage om iets passends en unieks te 
laten ontwerpen door een ontwerper/kunstenaar. 
In het kader van de limes projecten en promotie daarvan verdubbelt de provincie Gelderland deze 
subsidies. 
Voorwaarden zijn wel dat de activiteiten plaats dienen te vinden in relatie met inpassing van de A15 
(naast het tracébesluit),  met het limes gebeuren en dat het ontwerp gebeurt door een  
ontwerper/kunstenaar. 
Omdat dit goed past binnen onze (op ons Dorpsplan gebaseerde)  visie op de ontwikkelingen in de 
Loowaard spelen we hier graag op in. We doen dat in nauwe samenwerking met de gemeente 
Duiven. 
Het belevingsproject Loowaard: 
De kern van dit project is het ontwikkelen en bouwen van een belevingsplatform dicht bij de plaats 
van de vroegere steenfabriek, op de zogenaamde bult van Moorlag. 
Vanaf dit platform zal er een prachtig uitzicht zijn over de Loowaard, over de plassen, over de rivier 
en richting Loo. 
Om te komen tot een mooi ontwerp hebben we samen met de gemeente Duiven en met hun 
Kunstadviescommissie 3  kunstenaars uitgenodigd om een schetsontwerp te maken. 
Deze kunstenaars hebben hun ontwerp inmiddels op een dorpsavond gepresenteerd. 
Er was een flink aantal belangstellenden en de vragen en discussies waren goed en constructief. 
De 3 ontwerpen waren echt verschillend van elkaar, er viel dus wat te kiezen. De verzamelde 
meningen hebben we samengevat en bekeken. Daaruit blijkt een toch wel duidelijke voorkeur voor 
het ontwerp van Heidi Linck: “een sieraad voor Loowaard”. Het ontwerp is gebaseerd op een in de 
Loowaard gevonden Romeins sieraad. Zie de schets hieronder. 
De belangrijkste “voors” waren het mooie en goed in de omgeving passende ontwerp, goede 
weergave van de historie (audio en borden) en de wijze en mogelijkheden waarop Loo (jong en oud) 
kan participeren in het ontwerp en de uitwerking. 
Er waren ook enkele “tegens” of punten van zorg: met name (brand)veiligheid, bestendigheid en 
toegankelijkheid.  
Deze punten van zorg hebben we samen met de gemeente inmiddels besproken met Heidi Linck. 
Zonder het wezenlijke van het ontwerp aan te tasten gaat ze hiermee aan de slag. 
De eerstvolgende stappen zijn het maken van een participatieplan voor ons als inwoners en kenners 
van het gebied en de historie en van een uitvoeringsplanning. 
Streefdoel van deze planning is dat we over een jaar, dus eind 2022, kunnen genieten van ons 
“sieraad in Loowaard”. 
 
Wordt vervolgd! 
 
Groeten, 
Dorpsraad Loo 
 



 
 
Het voorkeur schetsontwerp van Heidi Linck:  Sieraad in Loowaard 


