Detail alternatief met inrichting ooibos

Het gehele gebied wordt na herinrichting openbaar toegankelijk, o.a.
via een aantal wandel- en fietsroutes. Door de aanleg van een beperkt
aantal parkeerplaatsen bij de dijk, en door de parkeervoorziening bij de
steenfabriek te handhaven, blijft de recreatie extensief en de dijk zo rustig
mogelijk. De verwachting is dat omwonenden en mensen uit Wijk van
het gebied gebruik zullen maken. De rivier en haar natuurlijke dynamiek
krijgt meer invloed op de uiterwaard, vooral via de nieuw aan te leggen
hoogwatergeul en het doorgraven van de zomerkade. Het gebied blijft
relatief weids en open door natuurlijke begrazing. De bereikbaarheid van de
steenfabriek en de bewoning in de uiterwaard via de toegangsweg blijft op
het huidige niveau.

Als beheerder is SBB in beeld. In het noordoostelijke deel is na herinrichting
circa 15 hectare ruimte gereserveerd voor particulier natuurbeheer en
andere passende lokale initiatieven. Dit was een suggestie vanuit de
klankbordgroep. Deze percelen worden iets hoger gelegd dan in de huidige
situatie en zijn daardoor in de toekomst droger dan de rest van het gebied.
Gedacht wordt aan beweiding en hooiwinning, afgewisseld met gevarieerde
houtsingels . Door het aangepaste gebruik ontstaat ook hier afwisseling in
de vegetatie, waarvan insecten profiteren, evenals op de grond broedende
vogels. In de singels kunnen holenbroeders zoals steenuil zich vestigen.

NATUURLIJK & BELEEFBAAR
TOEKOMSTBEELD voor
de Bosscherwaarden

Bosscherwaarden BV is een familiebedrijf dat gebieden herinricht tot toegankelijke
natuur, door middel van zandwinning en opslag van grond en baggerspecie. Dit
gebeurt innovatief en duurzaam, met oog voor de omgeving. Bosscherwaarden BV
wil de uiterwaard Bosscherwaarden, samen met de gemeente Wijk bij Duurstede
en andere partijen, ontwikkelen tot toegankelijke en aantrekkelijke riviernatuur. Dit
initiatief realiseert een flink deel van de gemeentelijke Visie Rivierfront en kan een
aanzienlijke bijdrage leveren aan realisatie van het Utrechtse Natuurnetwerk.

Dit initiatief van Bosscherwaarden BV biedt een unieke kans voor
ontwikkeling van een recreatieterrein in de Lunenburgerwaard.
In overleg met de gemeente Wijk bij Duurstede en de
grondeigenaren is het idee ontstaan om dit hier,
op loopafstand van het centrum, te ontwikkelen.

ZWEMMEN OP LOOPAFSTAND

TOEKOMSTBEELD voor
de Lunenburgerwaard

Een recreatieterrein in de Lunenburgerwaard biedt kansen voor
ondernemers en kan het havenplan een impuls geven. Het gebied ligt
een stuk dichterbij dan de Gravenbol, en is daardoor per fiets veiliger te
bereiken.

Er zijn meerdere aspecten die aandacht behoeven. Zo gelden eisen voor
de waterkwaliteit bij het aanwijzen van een nieuw locatie voor zwemwater
in open water. Daarnaast ligt nabij de gekozen locatie een voormalige
stortplaats voor huisvuil. Deze zal vermoedelijk gesaneerd moeten worden.
Hindereffecten - zoals verkeer, geluid, licht en dergelijke - moeten in
overeenstemming worden gebracht met de wettelijke eisen en die van de
gemeente Wijk bij Duurstede.
Het toekomstbeeld voor de Bosscherwaarden
is een initiatief van De Bosscherwaarden BV.
N.V. Niba is zakelijk partner en uitvoerder van
de zandwinning. Bosscherwaarden BV wordt
bijgestaan door Arcadis, Royal HaskoningDHV
en Bureau Stroming
Het toekomstbeeld van het recreatiedeel van de Lunenburgerwaard is een
maatschappelijke compensatie voor de ontwikkeling van de Bosscherwaarden .
Er is al contact opgenomen met de direct betrokkenen (o.a. de bewoners aan het
Inundatiekanaal), maar zijn ook benieuwd naar uw reactie op het ontwerp. Wij
horen graag van u!
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