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De excursie is georganiseerd door Bureau Stroming, in opdracht van Gijs en Jan Willem van
Waning van De Bosscherwaarden B.V. Het doel van de raadsexcursie 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: Aart van Veen (fractievoorzitter D66), Rijk van Geijtenbeek
(raadslid D66), Hans van Dijk (raadslid VVD), John de Keijzer (raadslid VVD), Wes Jansen
(raadslid Groen Links), Eke Oosterom (steunfractie PvdA)
College: Hans Marchal
Ambtelijk: Martin Hardijzer
Initiatiefnemer: Jan Willem van Waning
Adviseurs initiatiefnemer: Ilse Verbeek (Arcadis), Gerard Litjens en Carlein Maka (bureau
Stroming).
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Gijs en Jan Willem van Waning hebben het initiatief genomen om de Bosscherwaarden om te
vormen tot een extensief Wijks recreatie- en natuurgebied, passend bij de mooie visie
Waterfront die de gemeente 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 zijn bezig 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
veel gebruikt door de Culemborgers. Langs de rivier wordt gewandeld, gefietst en honden
uitgelaten en in de zomer is het een fantastische plek om te picknicken. Het gebied werd
naast rustig en ruim ook door sommigen als eentonig ervaren. Er was behoefte aan meer
wandelmogelijkheid en contact met het water.

@'$0'9+'!8(*:',!
Tijdens de raadsexcursie zijn heel veel vragen gesteld over de herinrichting van de
Bosscherwaarden. Deze vragen worden meegenomen en in een volgend informatiemoment
zoveel mogelijk beantwoord –los van de antwoorden die tijdens de excursie al zijn
geformuleerd.
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Drie belangrijke punten:
!

Bestaande plassen met rust laten werd positief ontvangen

!

In de uitvoering afgraven combineren met opvullen waardoor de waterplas waar
gewerkt wordt beperkt blijft in omvang werd ook positief ontvangen

!

Duur van de uitvoering is een belangrijk aandachtspunt

Overige vragen:
!

Wat is de positie van de initiatiefnemer/Van Waning?

!

Wat is de grondpositie van de initiatiefnemer?

!

Wat is specie? (er wordt al snel gedacht aan metselspecie)

!

Wordt het terrein opengesteld voor publiek?

!

Wat is de planning voor de uitvoering?

!

Wat is de begrenzing van het gebied precies?

!

Nu grazen er schapen en verdien je wat. Hoe doe je dat in de toekomst met het

!

Hoe ga je om met archeologische waarden?

!

Hoe vervuild is de baggerspecie?

!

Zijn er problemen te verwachten met RWS ivm de afgraving en doorstroming van de

beheer?

rivier?
!

Wat gebeurt er met de eigendomsrechten/gronden van de agrariërs?

!

Kan er een brug worden gebouwd over de eventueel toekomstige geul om een
wandelrondje mogelijk te maken?

!

Qua exploitatie is het dus goedkoop… (deze indruk leeft)

!

Hoe krijg je mensen mee voor een dergelijk project als Bosscherwaarden?

!

Hoeveel kost een project zoals Bosscherwaarden?

!

Hoeveel leven zit er in een zandwinplas?
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