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FACTSHEET
Al enige tijd werkt Bosscherwaarden BV aan een plan om de Bosscherwaarden bij Wijk bij Duurstede door
zandwinning en specieberging te transformeren tot toegankelijke riviernatuur. Hierbij de belangrijkste feiten
op een rij.
werkzaamheden
De voorgenomen werkzaamheden beginnen in het westelijk deel van de uiterwaard. Eerst wordt de toplaag
verwijderd, waarna de zandwinning kan starten. De vrijkomende plasgedeelten zullen direct gevuld worden
met schone baggerspecie. Het westelijk deel wordt eerst als natuur ingericht, voordat aan het oostelijk deel
wordt begonnen. Daar wordt op dezelfde manier gewerkt. Parallel aan de werkzaamheden draagt
Bosscherwaarden BV zorg voor de veiligheid binnendijks en op de rivier. Ook minimaliseert de firma de
impact op de leefomgeving van de bewoners en bedrijven in de buurt.
planning
Na vergunningverlening duren de voorbereidingen twee jaar. Daarna zal effectief acht jaar zandwinning en
specieberging plaats vinden, de eerste vier jaar in het westen, de tweede vier jaar in het oosten van de
uiterwaard. Het project wordt daarna in twee jaar afgerond met verdere inrichting en oplevering van het
oostelijke deel.
maatschappelijke compensatie
De gemeente Wijk bij Duurstede heeft Bosscherwaarden BV gevraagd om een voorstel voor
maatschappelijke compensatie indien de activiteiten in de Bosscherwaarden doorgaan. De firma heeft
voorgesteld om om niet bij te dragen aan de transformatie van de Lunenburgerwaard tot recreatieterrein met
dagstrand. Zo zorgt het project niet alleen voor toegevoegde waarde in de Bosscherwaarden, maar ook
daarbuiten.
Bosscherwaarden BV & partners
Bosscherwaarden BV is een bedrijf van Gijs en Jan Willem van Waning, en bundelt decennia ervaring met
ontgronding en natuurontwikkeling. Een lopend project ‘in de buurt’ is de Ingensche Waarden. Zakelijk
partner in dit project en uitvoerder van de zandwinning is bouwgrondstoffenproducent N.V. Niba. In de
planvoorbereiding en de uitvoering wordt Bosscherwaarden BV bijgestaan door Stroming (Bureau voor
natuur- en landschapsontwikkeling) en ingenieursbureau Arcadis.
omgevingstraject
Bij de planontwikkeling is nadrukkelijk de omgeving betrokken, met een focus op bewoners en bedrijven in
de buurt van de Bosscherwaarden en maatschappelijke organisaties als LTO en Vereniging Natuur en Milieu
Wijk bij Duurstede. Dat gebeurde door middel van ‘keukentafelgesprekken’, publieksbijeenkomsten en een
begeleidende klankbordgroep. Bosscherwaarden BV heeft grote waardering voor het feit dat ook
tegenstanders van de plannen voortdurend in gesprek zijn gebleven.
aansluiting op overheidsbeleid
Het project levert een bijdrage aan de realisatie van de Visie Rivierfront van de gemeente Wijk bij Duurstede.
Daarnaast vervult het een van de beloften van het Akkoord van Utrecht: realisatie van natuur door private
partijen.
de stand van zaken
In november 2016 zijn drie belangrijke plannen opgeleverd, het Uitvoeringsplan, het Inrichtingsplan en het
Beheerplan. Daarnaast heeft ingenieursbureau Royal Haskoning het Millieu Effect Rapport opgeleverd,
waarin de effecten op de natuur en de leefomgeving zijn onderzocht en gewogen. Genoemde plannen
bevatten maatregelen om die effecten te minimaliseren zodat de effecten van de eindinrichting uiteindelijk
overwegend positief tot neutraal zullen zijn.
Het is nu aan de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede om een besluit te nemen of het project verdere
doorgang kan vinden.
meer informatie & contact
Beeld, documenten, plannen en verslagen zijn te vinden op www.bosscherwaarden.nl, onder ‘downloads’.
Jan Willem van Waning | Bosscherwaarden BV | jvw@ingenschewaarden.nl | 06 19856511
Gerard Litjens | Bureau Stroming | gerard@litjensmeinerswijk.nl | 06 50500483
Dick van Pijkeren | Arcadis | dick.vanpijkeren@arcadis.com | 06 50736479

