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Vrijdag 4 oktober, 2013

6#7%8,(*5,4%,%-./$&'%,
De excursie is georganiseerd door Bureau Stroming, in opdracht van Gijs en Jan Willem van
Waning van De Bosscherwaarden BV. Het doel van de excursie was om kennis te maken,
om van gedachten te wisselen over het idee om de Bosscherwaarden om te vormen tot
extensief recreatie- en natuurgebied en om een gebied te bezoeken dat enigszins

vergelijkbaar is met hoe de Bosscherwaarden eruit zou kunnen gaan zien. De excursie is
gestart bij de steenfabriek in de Bosscherwaarden. Na een korte wandeling over het oude
treinspoor in de Bosscherwaarden, een voorstelrondje en de eerste inhoudelijke vragen
over het idee, zijn we in twee busjes naar de Baarsemwaard bij Culemborg gereden.
Onderweg was er gelegenheid om in gesprek te gaan met de initiatiefnemers en de
adviseurs van Arcadis en Stroming.
In de Baarsemwaard is rondgekeken, informatie uitgewisseld over de uiterwaard en
gediscussieerd. Bij terugkomst in de Bosscherwaarden werd onder het genot van
zelfgemaakte broodjes nog verder gesproken over de toekomst van de Bosscherwaarden en
de vervolgstappen. Rond half zeven is de excursie afgesloten. Het werd algemeen als
interessant ervaren en goed om elkaar zo te spreken.
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Gemeenteraad Wijk bij Duurstede: Rob Willems, Lodewijk Bergsma, Hans Smudde, Jeroen
Brouwer
College: Robbert Peek
Ambtelijk: Marcella van Esterik, Anja van Wees, Martin Hardijzer
Initiatiefnemer: Gijs van Waning, Jan Willem van Waning
Adviseurs initiatiefnemer: Dick van Pijkeren (Arcadis), Gerard Litjens en Carlein Maka
(bureau Stroming).
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Gijs en Jan Willem van Waning hebben het idee om de Bosscherwaarden om te vormen tot
een extensief Wijks recreatie- en natuurgebied, passend bij de mooie visie Waterfront die
Wijk heeft opgesteld. Dat willen ze doen door eerst het winnen van zand en het opslaan
van overtollige grond en bagger, waarna een kwalitatief hoogwaardige herinrichting leidt
tot passende en toegankelijke riviernatuur. De kwaliteit van grond en bagger die
opgeslagen wordt voldoet aan de eisen van alle wet en regelgeving, en is ongevaarlijk voor
de mens en de kwaliteit van het milieu. Vanwege de nauwe relaties van de bewoners van
Wijk bij Duurstede met de Bosscherwaarden willen ze dit plan verder uitwerken in nauwe
samenwerking met de omgeving.
Ze staan aan het begin van het proces om samen met de bevoegde gezagen en de
gemeente Wijk bij Duurstede, samen met de omwonenden en lokale en regionale
organisaties een inrichtingsplan te maken. Arcadis is ingehuurd om de vergunningen aan te
vragen. Bureau Stroming maakt het inrichtingsplan. De initiatiefnemers hebben de
gemeente gevraagd om medewerking aan dit gehele proces.
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De Baarsemwaard laat zien hoe een mogelijke toekomst van de Bosscherwaarden eruit kan
zien. In deze uiterwaard is circa 12 jaar geleden een herinrichting uitgevoerd, waarbij
geulen zijn uitgediept en tussenrasters verwijderd. Het eigendom is daarna overgedragen
aan stichting Het Geldersch Landschap. Het terrein wordt met runderen (Galloways)
jaarrond begraasd. In 2003 is dit beheer overgedragen aan de gemeente Culemborg en
recent is het vanwege bezuinigingen weer terug gegaan naar het Geldersch Landschap. Het
gebied wordt erg veel gebruikt door de Culemborgers. Langs de rivier wordt veel
gewandeld, gefietst en honden uitgelaten en in de zomer is het een fantastische plek om te
picknicken.
Impressies:
-het gebied wordt als vrij en toegankelijk ervaren, ook al zijn er delen volgens de borden
niet toegankelijk voor recreanten.
-het gebied wordt ondanks de spoorweg als rustig ervaren, groen en uitnodigend.
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-er zijn wandelaars aanwezig en mensen die hun hond komen uitlaten, het wordt goed
gebruikt.
-qua natuurwaarden ziet het er prima uit.
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•

Op dit moment zijn de gemeente en de initiatiefnemers van Waning bezig om in een
intentieverklaring vast te leggen hoe de samenwerking zal verlopen.

•

Ondertussen wordt de MER afgemaakt en is het overleg met de andere bevoegde
gezagen over de benodigde vergunningen opgestart.

•

Zodra de intentieverklaring afgesloten is, zal Stroming in overleg met gemeente,
omwonenden en lokale en regionale partijen eerst een programma van eisen
maken. Dit geeft een overzicht van alle wensen, eisen en behoeftes die de
verschillende partijen hebben m.b.t de eindinrichting, het uiteindelijke beheer en de
fase waarin zandwinning en herinrichting plaats vinden.

•

Op basis van het programma van eisen maakt Stroming –wederom in overleg met de
omgeving- een inrichtingsplan met een beheervisie. Het is de bedoeling dat het
beheer uiteindelijk overgaat naar bijvoorbeeld het Utrechts Landschap en
Staatsbosbeheer. Maar ook dit is onderwerp van gesprek de komende tijd.

•

Aangezien er medio 2014 weer gemeenteraadsverkiezingen zijn, zal de raad
veranderen. Gezien het succes van deze excursie is afgesproken dat er dan een
vervolg-excursie plaats kan vinden voor de nieuwe raad.
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