PERSBERICHT
Natuurontwikkelingsproject Bosscherwaarden gaat nieuwe fase in
- Plannen voor uitvoering en inrichting gereed
- Milieu Effect Rapport geeft inzicht in onderzoeken
- Ontwikkeling recreatiestrand Lunenburgerwaard als maatschappelijke compensatie
De afgelopen jaren heeft Bosscherwaarden BV gewerkt aan een plan om door middel van
zandwinning en specieberging van de Bosscherwaarden toegankelijke riviernatuur te maken. Het
project kan daarmee een flinke bijdrage leveren aan de realisatie van de Visie Rivierfront van de
gemeente Wijk bij Duurstede.
Een presentatie aan de gemeenteraad door de initiatiefnemer aanstaande dinsdag 13 december,
markeert een nieuwe fase voor het project. Drie belangrijke onderdelen van het plan zijn gereed:
het Inrichtingsplan, Uitvoeringsplan en het Milieu Effect Rapport. Uit dat laatste rapport blijkt dat de
effecten op de leefomgeving overwegend positief of neutraal zijn. De gemeenteraad van Wijk bij
Duurstede heeft genoemde documenten nodig om een besluit te nemen of het project ook
daadwerkelijk kan starten.
De plannen zijn tot stand gekomen na uitvoerige studie door de adviseurs van Bureau Stroming,
Royal HaskoningDHV en Arcadis. Ook sprak de initiatiefnemer uitgebreid met belanghebbenden in
Wijk bij Duurstede en daarbuiten, door middel van keukentafelgesprekken, een klankbordgroep en
diverse publieksbijeenkomsten. Bosscherwaarden BV heeft grote waardering voor het feit dat ook
tegenstanders van de plannen voortdurend in gesprek zijn gebleven.
De gemeente Wijk bij Duurstede is van mening dat Bosscherwaarden BV een maatschappelijke
compensatie moet bieden voor haar activiteiten in de Bosscherwaarden. Die gaat er dan ook
komen: de firma gaat -als de gemeente tot een positief besluit komt- om niet bijdragen aan de
transformatie van het westelijke deel van de Lunenburgerwaard tot recreatieterrein om daarmee de
huidige functie bij Gravenbol dichter naar het stadscentrum te brengen. Zo zorgt het project niet
alleen voor toegevoegde waarde in de Bosscherwaarden, maar ook daarbuiten.
Bosscherwaarden BV ziet deze nieuwe fase met vertrouwen tegemoet. Het is nu aan de Wijkse
politiek om de juiste afweging te maken.
NOOT VOOR DE REDACTIE
Meer informatie is te verkrijgen door te bellen of te mailen naar Jan-Willem van Waning van
Bosscherwaarden BV: jvw@ingenschewaarden.nl / 06 19856511
of Gerard Litjens (gerard.litjens@stroming.nl / 06 50500483) en Patrick van der Hijden
(patrick@angl.nl / 06 41472191) van Bureau Stroming.
U bent van harte welkom op de openbare raadsinformatieavond op 13 december, 19.30 in het
Gemeentehuis te Wijk bij Duurstede. Achteraf is er gelegenheid om met initiatiefnemer en
adviseurs van gedachten te wisselen.

