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1. Inleiding
1.1 gebiedsbeschrijving
Het plangebied is circa 130 hectare groot en ligt in de uiterwaarden van de Lek in de gemeente
Wijk bij Duurstede. Het wordt begrensd door de Lekdijk-west en het Amsterdam-Rijnkanaal, aan
de westkant grenst het aan de Moersbergse waard.
Het gebied is overwegend particulier bezit. Daarnaast zijn Staatsbosbeheer en Het Utrechts
Landschap eigenaar van een aantal percelen (samen circa 32 ha). Circa 87 ha is agrarisch in
gebruik, er liggen enkele percelen natuur en twee ontzandingsplassen (9 ha). De steenfabriek
Bosscherwaarden fungeert als oriëntatiepunt, op het hooggelegen terrein staan tevens enkele
woningen, het geheel wordt ontsloten met een smalle toegangsweg.

Satellietbeeld van de Bosscherwaard (bron: Google earth) in 2005
De Bosscherwaarden is geen maagdelijk landschap meer, maar in het verleden gebruikt voor de
winning van klei voor de keramische industrie en voor dijkenbouw. Het terrein is nadien
grotendeels weer geschikt gemaakt voor landbouwkundig gebruik, waarbij ook zand en
baggerspecie is gebruikt. Er is in de zeventiger jaren ook zand gewonnen, waarna de 18 meter
diepe gaten gedeeltelijk zijn opgevuld en gehercultiveerd met verontreinigde baggerspecie. Een
aantal percelen aan de oostkant van de uiterwaard is onvergraven.
Op de steenfabrieksterp staan enkele vernieuwde woningen, die in het verleden verbonden
waren met de steenfabricage en deels vrij uitzicht hebben over het landschap en de rivier. De
steenfabriek zelf is van het inmiddels relatief zeldzame intacte type ringoven, met bijgebouwen,
hijskraan, tasveld en kleiberging en is in de afgelopen jaren ingrijpend gerestaureerd met steun
vanuit de provincie Utrecht. Dit terrein wordt beheerd door Het Utrechts Landschap.
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1.2 ruimtelijk ontwerp
In het Inrichtingsplan1 wordt het landschap ná de toekomstige delfstoffenwinning en
specieberging heringericht tot natuur. Het verworven gebied wordt toegankelijker en beter
beleefbaar gemaakt ten opzichte van de situatie zoals die was vóór aanvang van het project.

Het Inrichtingsplan (februari 2015)
De rivier en haar nog aanwezige natuurlijke dynamiek krijgt via de hoogwatergeul meer
invloed op de uiterwaard. Hiermee zien we dat de doelstelling voor de herinrichting wordt
gerealiseerd, zoals die ook in het Inrichtingsplan wordt benoemd.
Doel project:
Water en natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Natuurlijk water geeft een positieve natuurbeleving. En het
water bepaalt welke natuur voor zal komen. De werkzaamheden zorgen voor een integrale verbetering van de wateren bodemkwaliteit. Daarnaast is recreatie is van groot maatschappelijk belang. Vaak gaan natuur en recreatie
uitstekend samen. De transformatie naar een toegankelijk natuur- en recreatiegebied is het hoofddoel voor
Bosscherwaarden.
Een middel om dit doel, financieel gezien, te realiseren is zandwinning. Vanuit de bouwsector leeft de vraag voor
metsel-, ophoogzand en grind.

Het gebied blijft na herinrichting relatief weids en open door begrazingsbeheer. Dit is ook
kostentechnisch te verkiezen, aangezien het maaien en afvoeren van materiaal uit een
dergelijk groot gebied kostbaar is. In het plan zit een hoogwatervluchtplaats. Dit is nodig bij de
tot dusver beoogde jaarrondbegrazing. Daarnaast is er in de hoger gelegen noordoost hoek
van het gebied ruimte voor particulier natuurbeheer, bijvoorbeeld in de vorm van

1

Uit: Inrichtingsplan Bosscherwaarden 2016 hoofdstuk 5.1
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seizoensbeweiding en ruwvoerwinning door agrariërs, particulieren of een andere passende
invullingen door omwonenden, bijvoorbeeld paarden.
Een alternatieve, eveneens gewenste, mogelijke invulling van de relatief luwe noordoostelijke
hoek is ooibos. Dit is de enige plek waar ruimte gemaakt kan worden voor spontaan te
ontwikkelen ooibos, omdat het gebied bij overstromingen in de stroomluwte ligt van de kade
van het Amsterdam Rijnkanaal. Ooibossen op andere plekken hebben de kans op het ontstaan
van problemen met de doorstroming van het water. In de detailuitsnede is aan deze wens
gehoor gegeven en de optie met meer ooibos ingetekend. Overigens wordt er in het
inrichtingsplan geen bos aangeplant. De vegetatie ontwikkelt zich spontaan. Soorten die
gedijen in een dynamisch systeem als riviernatuur zijn prima in staat zelf een geschikt gebied
te koloniseren.
De volgende kaart toont de vegetaties in meer detail.

Bestaande vegetatiekaart van het gebied (maart 2016)
zie bijlage 3 voor een grotere versie
Het grootste deel van het gebied (> 80%) wordt grasland. Zo’n 9% wordt water (5% diep en
4% ondiep met waterplanten). Verder: 4% nat grasland, 3% ooibos (of iets meer als wordt
gekozen voor de alternatieve optie uit de uitsnede van de inrichtingsschets), 2% zandige en
slikkige oevers en nog kleinere oppervlaktes aan verharding en het behoud van bestaand bos.
Een nauwelijks te onderscheiden areaal blijft toegangsweg en er komt een fietsroute door
het oostelijke deel.
Er kan een zogenaamde objectenboom worden gemaakt zodra het technische ontwerp is
uitgewerkt. Dit is een beproefde wijze van het beschrijven van beheerdoelen, functies en
maatregelen. Dit zal ná besluitvorming en vergunningverlening plaatsvinden. Dit beheerplan
behandelt het beheer en onderhoud op hoofdlijnen.
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Beheerkaart (zie ook bijlage 2)
Begrenzing
Tot het plangebied wordt gerekend het op onderstaande kaart rood omlijnde gebied. In de
toekomst is het denkbaar om het beheergebied uit te breiden tot aan het Beusichemse veer, dit
is momenteel echter nog niet het uitgangspunt.

Plangebied (omlijnd)
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1.3 doel van het beheerplan
Het Akkoord van Utrecht is een afspraken kader uit juni 2011 tussen de provincie Utrecht en
meerdere partijen zoals Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, Stichtse Milieufederatie en LTO,
over de gezamenlijke inzet bij de realisatie van het Natuurnetwerk in Utrecht. De afspraken
bevatten het uit de begrenzing halen van 1.500 ha, daarnaast het vastleggen van nieuwe
begrenzingen voor in totaal 1506 ha nieuwe natuur en het toevoegen van 3.000 ha Groene
Contour. Deze begrenzingen zullen worden uitgewerkt in de Provinciale Ruimtelijke
Structuurvisie en het Natuurbeheerplan.
In een interview met de provincie Utrecht op 17 februari 2015 (Jaap de Pater en Ivo Kokje) is het
volgende beeld geschetst:
De overheid gaat géén geld investeren in de Groene Contourgebieden en heeft er ook geen
realiseringstermijn aan gehangen. Zodra er een particulier komt die er (op vrijwillige basis)
een ruimtelijke ontwikkeling op gang wilt brengen, dan is binnen de Groene Contour natuur
een logische eindbestemming. Gedeputeerde Staten kunnen na afronding van de
werkzaamheden besluiten dat het gebied toegevoegd wordt aan het Natuurnetwerk
Nederland. Vervolgens is er dan beheersubsidie mogelijk. Dit geldt desgevraagd ook voor het
initiatief van de Bosscherwaarden BV.

1.4 samenvatting van interviews
De afgesproken aanpak is dat wensen worden verzameld en waar nog nodig gesprekken gevoerd
met de initiatiefnemer Bosscherwaarden B.V., de gemeente Wijk bij Duurstede,
Staatsbosbeheer/HUL, Provincie Utrecht, en met partijen uit de klankbordgroep (LTO
vertegenwoordiger, VNMW/Groenberaad en BosscherMEERwaarde, individuele leden van de
klankbordgroep). Hier volgen de resultaten van de gesprekken. Tevens zijn de reacties tijdens en
na afloop van de bespreking op 19 september j.l. verwerkt.
Initiatiefnemer
Vragen:





Hoe zien de initiatiefnemers het toekomstige beheer zelf ?
Wie gaat er zorgdragen voor de beheer en onderhoud?
Hoe wordt er zorggedragen voor de bekostiging?
Hoe lang?

De initiatiefnemers hebben o.a. tijdens de informatieavonden in 2015 aangegeven voor ogen te
hebben dat het gebied een visitekaartje wordt van het bedrijf, en daar ook naar zullen acteren en
op zullen toezien, in het geval dat het beheer wordt uitbesteed of overgedragen aan derden.
Wie het beheer zal doen, is nog onderwerp van gesprek. Belangrijk is dat het beheer al tijdens de
voorbereiding en realisatie zal starten, en dit dus in de komende 12 jaar onder eigen bewind en
op kosten van de initiatiefnemer gebeurt.
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Het ligt voor de hand dat SBB en HUL als medegrondeigenaar een rol zullen spelen in het beheer,
het wordt echter zeker niet uitgesloten dat vervolgens ook andere lokale partijen betrokken
kunnen worden.
Het is interessant als de provincie uiteindelijk besluit het gebied in het Natuurnetwerk Nederland
op te nemen, dit is een predicaat dat de opzet van het project geslaagd is. Dat kan bijdragen aan
de bekostiging op langere termijn.
Alfred van de Bergh
In het interview op 23 juni jl. op het fruitbedrijf direct achter de dijk wordt aangegeven dat het
kwelwater een gevoelige kwestie is. Er staan op initiatief van Bosscherwaarden B.V. sinds enige
tijd peilbuizen in het gebied, dus er is een onderzoek gaande. De fruitopstanden zijn echter
gevoelig voor wijziging van de grondwaterstanden. Er zijn nog meerdere fruitkwekers actief.
In het beheerplan moet zeker worden opgenomen dat dode meidoorns in de uiterwaard tijdig
verwijderd worden om perenvuur te voorkomen en er is regelmatige controle op benodigd.
T.a.v. het faunabeheer is het inschakelen van de faunabeheergroep Wijkerbroek te overwegen.
De stand aan soorten zoals reeën, hazen, konijnen en kraaien moet in de gaten gehouden
worden, om in het binnendijkse gebied geen overlast te veroorzaken.
Van de Bergh is geïnteresseerd in het tegen een vergoeding uitvoeren van voorkomende
werkzaamheden, er zijn perioden in het jaar dat er voldoende tijd en gelegenheid voor is.
Staatsbosbeheer en Het Utrechts Landschap
Namens beide terreinbeherende natuurorganisaties is SBB aanspreekpunt, dit is wel zo efficiënt
en is afgesproken in 2014. HUL is en blijft eigenaar op het steenfabriekscomplex. Op 17 augustus
2016 is gesproken met Rein Berends, teamleider Beheer & Ecologie provincie Utrecht voor
Staatsbosbeheer. Rein Berends ziet het gesprek als een kennismaking en een introductie tot het
project. Hij heeft het inrichtingsplan gelezen en heeft een aantal algemene vragen beantwoord
gekregen over de uitvoering en het planningsproces. Staatsbosbeheer wil een actieve rol spelen
en neemt daarom ook deel aan klankbordgroep bijeenkomsten. Dit om tijdig wensen in te
kunnen brengen, maar ook vanwege het belang dat hij hecht aan lokaal draagvlak.
Staatsbosbeheer vindt het logisch om als Staatsbosbeheer het beheer voor de Bosscherwaarden
op te pakken, aangezien de organisatie al een aantal percelen in het gebied heeft. In deze fase is
Rein de contactpersoon, maar een beheerder zal t.z.t. zijn rol overnemen.
Voor Staatsbosbeheer is toegankelijkheid (per tractor) van terreinen altijd een belangrijk punt.
Zowel ten noorden als zuiden van de hoogwatergeul moeten de terreinen per tractor bereikbaar
zijn vanaf de openbare weg, en zowel oost als westelijk vanaf de weg naar de steenfabriek. Een
aandachtspunt verder is honden, deze mogen slechts onder nader te stellen voorwaarden in het
gebied komen (bijvoorbeeld alleen aangelijnd, en niet overal in het terrein ).
Staatsbosbeheer maakt graag gebruik van lokale pachters, zowel voor (jaarrond) begrazing als
voor maaien. Deze krijgen pachtovereenkomsten van één jaar, maar mogelijk gaat dat naar
overeenkomsten voor 5 jaar die onder bijzondere omstandigheden (bijv. herhaaldelijk of op
grove wijze niet voldoen aan de voorwaarden) per jaar kunnen worden opgezegd. Pachters
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krijgen doelstellingen mee van Staatsbosbeheer. Het gaat momenteel om SNL type kruiden –
fauna rijk grasland (12.05) en een klein gedeelte als akker (12.05), omzoomd met houtwallen.
Mogelijk kan het beheer in de toekomst naar een hoger doeltype richting 12.03 glanshaver
hooiland verschuiven.
In een enkel geval grijpt Staatsbosbeheer in (bijv. later maaien opleggen bij broedgeval
bijzondere vogels), maar dan kan bijv. een deel van de pacht voor dat jaar worden
kwijtgescholden. Omdat er bij voorkeur wordt gewerkt met pachters zal er wat Staatsbosbeheer
betreft eerder sprake zijn van huisvee dan van wilde runderen en paarden, hoewel een
combinatie mogelijk is.

Huidige beheerkaart van de percelen van SBB (in helder groen)

BosscherMEErwaarden (Harry van Raaij en Miranda Boland)
Gesprek met Harry van Raaij, 23 juni 2016.
vragen




Zou BosscherMEErwaarden betrokken willen worden bij het tussentijdse en eindbeheer
van het project?
Wat is in de Bosscherwaarden aan beheer wenselijk vanuit de belangen in de omgeving?
Ziet BosscherMEErwaarden een rol weggelegd voor lokale betrokkenheid, van boeren tot
buitenlui?

BosscherMEErwaarden komt met een eigen plan zodra de MER gepubliceerd is. Voorlopig wacht
men af, omdat er naar de bewoordingen van de geïnterviewde2: ”vanaf de eerste bijeenkomst op
de steenfabriek geen gehoor is gegeven aan de vele bezwaren en risico’s van bewoners en er
geen sprake was/is van een serieuze inventarisatie over veiligheid, welzijn, milieu en risico’s”,
anders dan de gehouden openbare bijeenkomst in het Revius op 19 februari 2015.

2

Tekstsuggesties ingebracht tijdens de klankbordgroep bijeenkomst van 19 september jl.
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Tevens zijn nut en noodzaak niet aangetoond. “Immers, waarom moet er zo’n groot en bijzonder
mooi natuurgebied vernield worden door zandafgraving en vervuilde slibstort, waarbij de
bewoners een te groot onbekend aantal jaren in een complete bouwput moeten wonen?
Bewoners ondervinden nu al aantoonbare im- en materiële schade. Bv is er momenteel al een
woning op het fabrieksterrein onverkoopbaar gebleken.”
Er is voor dit eigen plan contact geweest met natuur- en milieuorganisaties, met agrariërs,
omwonenden, waaronder grondeigenaar dhr Van Hapert. Daarnaast is niet duidelijk hoe lang het
project gaat duren.
Daarom is het voor BosscherMEErwaarden veel te vroeg om over beheersamenwerking te
spreken, al is het principe van het betrekken van de omgeving juist, al dan niet via
Staatsbosbeheer.
Belangrijke beheerissues zijn verder het schoonhouden van zwerfvuil, het toezichthouden op het
gebied, het vrijhouden van de dijk van autoverkeer en in de perken houden van voetgangers. Van
Raaij maakt van de gelegenheid gebruik om te melden dat op zijn erf dichtbij de dijk zich vanouds
een aantal kwelplekken bevindt, die bij hoog water zichtbaar reageren en die aanleiding geven
tot extra grote zorgen rond het initiatief.
LTO-Noord afdeling Kromme Rijn en Heuvelruggemeenten, Cor Bongers
Woordvoerder Cor Bongers van de LTO afdeling Kromme Rijn en Heuvelruggemeenten is
tegenstander van het initiatief. Het algehele LTO-Noord standpunt t.a.v. Groene Contour is en
blijft dat gronden niet onttrokken kunnen worden ten behoeve van natuuraanleg. Dit kan
afwijken van de afspraken in de regio’s. De stelling van Bongers is dat met het project zo’n 10 %
van het Wijkse areaal cultuurgronden (130 ha van 1.300 ha) wordt afgenomen, en dat is niet
toelaatbaar. Er wordt gevraagd meer aandacht te besteden aan de gevolgen van het plan voor de
agrarische gebruikers.
M.b.t. dit beheerplan zijn door bureau Stroming op 24 juni j.l. een aantal vragen voorgelegd,
onder het motto van: stel dat de besluitvorming toch plaatsvindt en het project wordt
gerealiseerd. Zouden LTO leden in de toekomst dan toch betrokken willen worden bij het
tussentijdse en eindbeheer van het project? Ziet de LTO een rol weggelegd voor lokale
betrokkenheid, van boeren tot buitenlui? Welke randvoorwaarden worden er meegegeven,
zoals schade van ganzen en andere vogels, waterhuishouding, vegetatiebeheer.
De eerste vraag is door de heer Bongers uitgezet bij de achterban. Er is in deze regio geen
agrarisch beheercollectief.
Het laatste jaar is er nogal wat wetgeving op de sector afgekomen waarbij een deel van die
wetgeving een enorme impact zal hebben op melkveebedrijven welke in een situatie
terechtkomen met verlies van grond zonder dat daar compensatiegrond tegenover zal staan. Een
en ander maakt het voor woordvoerder Bongers niet mogelijk in te stemmen met een
inrichtingsplan waarbij de landbouw als bestemming verdwijnt. Het wil overigens niet zeggen dat
natuur(ontwikkeling) voor hen onmogelijk is. Bongers wijst er op dat een concreter voorstel met
beheerkaders wel kan helpen om het animo voor participatie in het beheer te peilen.
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Dit voorstel is in de voorliggende, herziene versie van dit beheerplan vervat. Tijdens de
klankbordgroep-bijeenkomst van 19 oktober 2016 is besproken dat de initiatiefnemer zelf als
aanspreekpunt zal fungeren voor de afspraken met de individuele eigenaren en gebruikers
tijdens de fase van de herinrichting. Staatsbosbeheer wordt in de eventuele eindsituatie
verantwoordelijk voor beheersamenwerking.
Overige randvoorwaarden zijn de gebruikelijke zoals het voorkomen van ganzenschade en
andere schade aan de agrarische bedrijven.
T.a.v. hooigras is het noodzakelijk om Jacobskruiskruid uit te selecteren voorafgaand aan maaien.
Gemeente Wijk bij Duurstede
De gemeente heeft aan de initiatiefnemer vooraan in het planproces aangegeven een
professionele eindbeheerder te willen. Belangrijk is het borgen van de afspraken d.m.v. van
overeenkomst ook na vertrek van de initiatiefnemer. Eventueel kunnen tussentijdse
opleveringen en beheeroverdracht plaatsvinden.
Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede
Op 5 juli 2016 had bureau Stroming een overleg met het Groenberaad. Dit overleg had tot doel
geïnteresseerde leden bij te praten en tevens de vragen t.a.v. het beheerplan door te nemen.
Een formeel standpunt vanuit de Vereniging Natuur en Milieu volgt later, na een intern proces,
er staat een huidig standpunt op de website. Het Groenberaad heeft daarin aangegeven zeer
positief te staan tegenover de plannen en de inrichting, maar wel onder een aantal voorwaarden.
Het moet wat het Groenberaad betreft na de ingreep weer echte natuur worden, zoals het
inrichtingsschets als eindbeeld ook toont. Als referentiebeeld wordt door het Groenberaad de
Blauwe Kamer genoemd, met extensieve jaarrondbegrazing met runderen en paarden. Ook
wordt aangegeven dat voor de landbouw voldoende alternatieve locaties in beeld zijn, er staan
in de directe omgeving drie agrarische bedrijven te koop.
Eén van de leden was bezorgd over de optie dat Bosscherwaarden BV het gebied in eigendom
zou houden. Aangegeven werd dat dit niet de intentie is, maar uitsluitend een terugvaloptie als
er geen professionele beheerder zou kunnen worden gevonden. Die kans lijkt gering. Andere
zorg is het niet aan de verplichtingen kunnen voldoen. Dit zal moeten worden meegenomen in
de afspraken met overheden.
De betrokkenheid van natuurorganisaties gaat uit van inzet op educatie, monitoring in het
gebied en op periodieke schouw van het terrein. Men staat geen betrokkenheid bij het
daadwerkelijke beheer voor ogen.
Provincie
Indien de gronden in eigendom bij Bosscherwaarden B.V. blijven, wil de provincie wel dat het
beheer via lange termijn contracten goed geregeld is. Dat geldt ook voor de financiering ervan.
Groene contour
De provincie schetst dat de natuurinrichting wordt getoetst aan het provinciale
natuurbeheerplan, dit is inmiddels vastgesteld. De doelen binnen de EHS (bestaande
10
Inrichtingsplan Bosscherwaarden, maart 2015

natuurterreinen SBB en UL) liggen vast, dit moet in 2025 gereed komen. De Groene Contour is
ook officieel vastgesteld, deze is niet in de tijd begrensd.
De doelen binnen de Groene Contour worden scherper getoetst naarmate de initiatiefnemer ook
vraagt om SNL beheersubsidie (welke type natuur en welke prioritering). Hoe deze toetsing
plaatsvindt is nog niet bepaald, het zal t.z.t. een Gedeputeerde Staten of óf Provinciale Staten
besluit zijn óf het heringerichte gebied een EHS status krijgt. De initiatiefnemer hoeft de gronden
na inrichting niet door te leveren.
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2.

Beheervisie

2.1 doelstellingen beheer
De beheerdoelstelling is om de Bosscherwaarden na de realisatie van de herinrichting te beheren
als aaneengesloten gebied met riviernatuur, met voldoende ruimte voor de vereiste
doorstroming voor het rivierwater en met ruimte voor extensief recreatief gebruik, zoals
wandelen en fietsen.
Een grote betrokkenheid van agrariërs uit de omgeving bij het beheer en onderhoud heeft
maatschappelijk gezien de voorkeur. Dit kan onder leiding van de professionele terreinbeheerder
worden georganiseerd. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het inscharen van vee voor
natuurbegrazing, en in het noordoostelijke deel mogelijk om particulier natuurbeheer met hooien ruwvoerwinning of andere passende gebruiksvormen.

2.2 streefbeelden
De uiterwaarden behoren grotendeels tot de ecologische hoofdstructuur (EHS). In het project
Ruimte voor de Rivier en Ruimte voor de Lek (bij Vianen) zijn veel landbouwgronden verworven
voor natuurontwikkeling. Sinds de herijking van de EHS in 2012 zijn alleen ten oosten van Wijk bij
Duurstede en bij Nieuwegein en Vianen nog gronden begrensd als te ontwikkelen natuur in de
EHS (“nieuwe natuur”). De overige te ontwikkelen natuur ligt nu in de Groene contour.
De variatie in omstandigheden (bodem, overstromingsduur, sedimentatie, ingrepen in het
verleden, beheer) biedt ruimte voor een complex aan natuurdoelen. Juist deze ruimtelijke en
temporele variatie zorgt voor de grote biodiversiteit in de uiterwaarden. Een doel met hoge
prioriteit zijn de droge schraallanden, stroomdalflora en glanshaverhooilanden
(stroomdalgraslanden) die zo karakteristiek zijn langs de rivieren. In de lagere delen kunnen
vochtige hooilanden en moeras worden ontwikkeld en op de periodiek droogvallende oevers van
het water ontstaan interessante pioniervegetaties. Dit wordt afgewisseld met ooibos (hoort tot
het beheertype rivier- en beekbegeleidend bos). In de noordoosthoek kunnen kruiden- en
faunarijke akkers een aanvulling vormen op de uiterwaardennatuur.
In het kader van het rivierkundige beheer, met het oog op de afspraken rond de
doorstromingsweerstand, is het belangrijk oog te hebben voor het beheer van de drogere delen
van de uiterwaard waar de stroomdalflora zich gevestigd heeft. De ambitie voor de uiterwaarden
is juist die zeldzame en kenmerkende natuurelementen van het rivierengebied te versterken.
Vanuit de Kaderrichtlijn Water is door Rijkswaterstaat interesse getoond voor de combinatie van
ooibos en strang, aangezien wortelstelsels in het water en ondergedoken rivierhout een grote
bijdrage kunnen leveren aan de soortenrijkdom in de rivier.
De dijkhellingen vormen een enorme oppervlakte grasland met goede potenties voor soortenrijk
kruiden- en faunarijk grasland of glanshaverhooiland, mits goed beheerd. In verband met het op
stapel staande deltaplan voor de dijken is het van belang de huidige hotspots aan dijkflora te
benutten voor herstel van die flora op de te vernieuwen dijkdelen. De primaire kering zelf wordt
overigens buiten dit beheerplan gelaten, maar deze potenties gelden ook voor de taluds langs
het Amsterdam-Rijn kanaal voor zover die deel uitmaken van het projectgebied.
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het type natuur en extensieve recreatie waar bij de inrichting van de Bosscherwaarden
op wordt gemikt
Hieronder staat een tabel met de toekomstige vegetatie-eenheden (zie ook bijlage 2) in het
heringerichte gebied
Toekomstige vegetatie

opmerkingen

Rivier
Rivier- en moeraslandschap

SNL
areaal Oppervlak
Type
N02.01 9%
11,7 ha
N01.03 6%
7,56 ha

Zoet meer
Moeras

N04.02 3 %
N05.01 1 %

3,7 ha
1,1 ha

Te handhaven plas
Langs de dijk

Droog schraalland

N11.01 9 %

11,8 ha

Begraasd

Kruiden- en faunarijk grasland

N12.02 55 %

69,6 ha

Begraasd

Glanshaverhooiland

N12.03 10%

13,0 ha

Particulier beheer

Kruiden-faunarijke akker

N12.05 2 %

2,0 ha

Particulier beheer

Zachthoutooibos

N14.01 5 %

5,7 ha

100%
Tabel met beheertypen
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126,2

nevengeul en r.oevers

2.3 verwijderen zwerfvuil
Een taak voor de beheerder is het schoonhouden van afval en zwerfvuil op de plekken waar veel
publiek komt, zoals parkeervoorzieningen e.d.. Dit kan samengaan met toezichthoudende
rondes. Een periodieke (jaarlijkse) voorjaarsschoonmaak langs de rivieroevers is gebruikelijk, om
het aangespoelde niet-organische vuil op te ruimen en ervoor te zorgen dat het niet door de
grazers wordt opgegeten of t.z.t. zijn weg vervolgt naar de oceaan. Na een flink hoog water
moeten drijftillen (riet e.d.) en drijfhout verwijderd worden, zodra deze de dijkhellingen
bedekken.

2.4 randvoorwaarden beheer
Het uitgangspunt is dat dit beheerplan alleen gaat over het uiteindelijke 130 hectare
beheergebied van het project, en niet over de primaire waterkering (beheer en onderhoud
HDSR), het zomerbed (beheer en onderhoud RWS) en het steenfabrieksterrein (beheer en
onderhoud HUL en particuliere woonerven). Het ecologische beheer richt zich op de doelen uit
het Inrichtingsplan, een aaneengesloten en integraal begraasd gebied met circa 115 hectare
riviernatuur, met in de noordoosthoek een afgezonderd gedeelte van 15 hectare particulier
natuurbeheer.
Het beheer zorgt voor wettelijke taken zoals het reguleren van de wildstand, zodat geen schade
optreedt in het binnendijkse gebied. Ganzenpopulaties worden vanuit ditzelfde motief
gereguleerd conform de provinciale afspraken en er wordt in de Bosscherwaarden zelf gezorgd
voor voldoende natuurlijk beheerde ganzenfoerageermogelijkheden. Schadelijke vegetaties,
zoals afgestorven meidoorns, worden tijdig uit het gebied verwijderd.
Rivierkundig dient het beheer te waarborgen dat de afgesproken waterstandsdaling bij
maatgevend hoog water op orde blijft. De vegetatie dient zodanig te worden gereguleerd dat er
niet meer opstuwing wordt veroorzaakt dan het afgesproken interventieniveau (zie het
deelrapport Rivierkunde van Arcadis). De hoogwatergeul dient op voldoende diepte te worden
gehouden.
Het landschappelijk beheer richt zich op het behoud van de landschappelijke diversiteit na de
herinrichting, de leesbaarheid van het landschap zoals in het ruimtelijke kwaliteitskader is
beschreven, zoals de uitzichten vanaf de dijk en vanuit het gebied naar de dijk, de werkzame
ecologische processen, de karakteristieke componenten van het riviersysteem en het beheer van
de bij de herinrichting gespaarde cultuurhistorische elementen, zoals hagen en knotbomen. In de
noordoosthoek komt de lokale betrokkenheid tot uiting op de 15 hectare particuliere
beheerpercelen. Hier wisselt het gebruik van tijd tot tijd, waardoor de diversiteit toeneemt.
Het recreatieve beheer richt zich op de gastvrije toegankelijkheid in het gebied, waarbij het
gebied extensief gebruik wordt. Het recreatieve beheer is de belangrijkste onderdeel om de
gezamenlijk geleverde inspanning rond het project te promoten. Vis- en jachtrechten worden in
overleg met de eigenaar en de beheerder uitgegeven.
De besluitvorming zal mogelijk leiden tot nadere voorwaarden rond het beheer.

2.5 dagelijks en cyclisch beheer
De Bosscherwaarden zullen na herinrichting dagelijks worden beheerd als een aangesloten
natuurgebied met extensief recreatief gebruik en met een particuliere vormen van beheer in de
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noordoosthoek. Aanvullend hierop zal langjarig, cyclisch beheer nodig zijn; de frequentie hiervan
blijkt uit de resultaten van het monitoringprogramma dat deel uitmaakt van dit beheerplan. Het
cyclische beheer wordt voorzien om indien nodig ontwikkelingen in de uiterwaard terug te
zetten, zoals het uitbaggeren van geulen en het terugzetten van te zwaar uitgegroeid ooibos. Dit
hoeft in vergelijkbare beheergebieden maar eens in de 25 -50 jaar te gebeuren. Hiertoe wordt
zogeheten beheerruimte van enkele centimeters waterstandsdaling ingebouwd in de
Waterwetvergunning.

2.6 tijdelijk beheer
Gedurende de uitvoering van de herinrichting zal de initiatiefnemer verantwoordelijk worden
gesteld voor het tijdelijk beheer van de vegetatie van het gehele plangebied of delen daarvan. Dit
geldt dus ook voor de locaties waar geen schop in de grond gaat, maar waar bijvoorbeeld de
toegang (tijdelijk) wordt bemoeilijkt/verhinderd, inclusief de oeverpercelen. Dit is een
belangrijke periode, omdat met name de fase tijdens en net na werkzaamheden bepalend is voor
het type vegetaties dat zich zal ontwikkelen. Zo kiemen wilgen alleen op braakliggende grond als er lange tijd grond braak ligt, bestaat de kans dat er veel meer wilgen kiemen dan gewenst.
Het ‘interim-beheer’ voorkomt het ontstaan van een beheerachterstand en mogelijk hoge kosten
om ongewenste situaties teniet te doen. Het interim-beheer komt in principe overeen met het
beheer conform dit beheerplan, zij het dat op sommige aspecten meer controle nodig is, zoals
wilgenkieming op slikkige oevers.
Ook bij andere werkzaamheden die in de toekomst in het gebied zullen worden gedaan waarbij
grondverzet plaats vindt, zal hierop moeten worden toegezien en zullen daarover afspraken
gemaakt moeten worden met de aannemer. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de
opdrachtgever van de ingrepen.
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3. Gebruik
3.1 huidig agrarisch gebruik
Blijkens een overzicht van de rentmeester van Bosscherwaarden B.V. zijn er momenteel circa zes
particuliere eigenaren die landbouwgrond in bezit hebben (A tot en met F) en twee overheden.
In totaal zijn er momenteel totaal circa acht afzonderlijke gebruikers, die de gronden gebruiken
op jaarbasis. Ruwweg de helft van het agrarisch grondgebruik is momenteel mais voor de
voederwinning, de rest is grasland. Er wordt geen melkvee geweid in de Bosscherwaarden.
In totaal gaat het huidig agrarisch gebruik, dat hier eventueel van functie verandert, om 87
hectare, dit bedraagt volgens eigen berekening circa 2 % van het areaal cultuurgrond in de
gemeente Wijk bij Duurstede en 7 % van het areaal aan grasland en mais. Er is bericht dat er
medio juli 2016 in de wijdere omgeving bedrijven te koop zijn, wat een aanwijzing kan zijn voor
de mate waarin schaarste aan grond voorkomt. Daarnaast vindt er blijkens gegevens van
Staatsbosbeheer door agrariërs gebruik onder voorwaarden plaats in de bestaande
natuurterreinen.

Tabel: particulier agrarisch grondbezit en agrarisch gebruik Bosscherwaarden (geanonimiseerd).
RVB is Rijksvastgoedbedriif, HDSR is Hoogheemraadschap Der Stichtse Rijnlanden

Afspraken t.b.v. agrarische belangen
De betekenis van de Bosscherwaard voor de agrarische sector is een belangrijk onderwerp van
gesprek bij de eventuele uitvoering. Agrariërs maken zich zorgen dat hun bedrijfsvoering in de
knel komt als de Bosscherwaarden uiteindelijk geheel uit de agrarische productie wordt gehaald.
Verwezen is naar de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij waarvoor wetgeving in de
maak is.

16
Inrichtingsplan Bosscherwaarden, maart 2015

Het is aan de initiatiefnemer of diens rentmeester om daar verdere acties in te ondernemen. De
door de LTO gevraagde aanpassing van de projectdoelstellingen naar een herinrichting naar
agrarische bedrijfsvoering wordt niet verkozen. Wel is er volop ruimte voor deelname aan het
toekomstige natuurbeheer, onder nader te maken afspraken over bemesting, gewasbescherming
en begrazingsintensiteit.

3.2 verantwoordelijkheden tijdens uitvoering
De afspraken met grondeigenaren en grondgebruikers, welke voortvloeien uit het Initiatief om
de Bosscherwaarden te herinrichten tot natuur, verlopen via de rentmeester van de
initiatiefnemers. De volgende afspraken worden voorgesteld:





Er vindt gedurende de looptijd van het project een gefaseerde afbouw van het grondgebruik
plaats zodat gebruikers hierop tijdig kunnen anticiperen.
Percelen waar geen delfstoffen gewonnen worden, worden zo lang als mogelijk in agrarisch
gebruik houden. NB Dit wijkt af van hetgeen in het MER rapport is geformuleerd, daar staat
dat het agrarisch gebruik terstond moet worden beëindigd vanwege milieukundige aspecten.
Hiervoor zal een afweging worden gemaakt door of in samenwerking met de rentmeester.
In het Inrichtingsplan zijn mogelijkheden geschapen voor participatie door agrarische
bedrijven via de uiteindelijke terreinbeheerder. Daarvoor wordt onderzocht of er
beheersubsidies via de provincie mogelijk zijn.

In de Noordoosthoek is circa 15 ha ruimte voor particulier natuurbeheer, mits dit beheer aansluit
bij de provinciale natuurbeheerdoelen.
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4. Beheerorganisatie en beheerkosten
4.1 organisatie
Tijdens de uitvoering zal Bosscherwaarden B.V. het beheer en onderhoud van het gebied zelf
organiseren. Daarbij wordt gewerkt volgens vergunningen en daarbinnen vereiste werkplannen
en protocollen. Er wordt gestreefd naar een zo aantrekkelijk mogelijk beheerd gebied met zo
weinig mogelijk overlast. Tussentijdse opleveringen en ingebruikname van het beheer behoort
tot de mogelijkheden.
Of daarbij het eigendom ook al overgedragen wordt is momenteel nog niet te zeggen.

4.2 beheerkosten
De beheerkosten zijn uitgewerkt in een excel bijlage (separaat).
De totaal berekende beheerkosten in de eindsituatie bedragen per jaar circa € 40.000. Daarvan is
voor beoogde beheerpartner Staatsbosbeheer 75 % subsidiabel in het kader van de
Subsidiestelsel Natuur en Landschap, onder de voorwaarden dat het beheer voldoet aan de door
de provincie Utrecht gestelde eisen.
De overige 25 % worden voor 10 achtereenvolgende jaren bekostigd door de initiatiefnemer.
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5. Monitoring en risico’s t.a.v. beheer

5.1 monitoringplan
Er zal door de eindbeheerder een monitoring worden uitgevoerd binnen de bestaande reguliere
kaders.

5.2 risico’s
Mogelijke risico’s en beheermaatregelen:


Verruiging/verbossing door ontoereikend dagelijks beheer
Dit zal worden tegengegaan door het intensiveren van het beheer en of door het aanvullend
maaien en of kappen van de begroeiing.



Verruiging/verbossing door te late start beheer
Dit zal worden voorkomen door het beheer dat al tijdens de uitvoeringsperiode plaatsvindt,
voort te zetten en te zorgen voor een ononderbroken overgang.



Te grote recreatieve toeloop
Dit kan nauwelijks worden voorkomen, maar het toezicht kan wel worden geïntensiveerd om
de eventuele negatieve gevolgen ervan weg te nemen.



Wegvallen beheerfinanciering
In een situatie waarin de financiering voor het beheer wegvalt, worden eerst alternatieve
financiers gezocht. Mocht dit niet tijdig slagen, dan wordt het gebied met kostendekkende,
meer op vleesproductie georiënteerde beheervormen voortgezet.
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Bijlage 1 – concept beheerovereenkomst Bosscherwaarden
Bosscherwaarden B.V., opgericht ddd en vertegenwoordigd door y en z

en Staatsbosbeheer, gevestigd te enz.
vertegenwoordigd door …
hierna te noemen:
“Terreinbeheerder”
En gezamenlijk te noemen “”partijen”
in overweging nemende dat:

o

tijdens een overleg tussen partijen op xxx is afgesproken dat er in aanvulling op de overeenkomst
over de winning van delfstoffen en berging van baggerspecie een specifieke overeenkomst moet
worden opgesteld tussen Bosscherwaarden B.V. en Staatsbosbeheer inzake het beheer van de
Bosscherwaarden na afronding van de herinrichting;

Artikel 1 Doel van de overeenkomst
1. Deze overeenkomst heeft tot doel afspraken vast te leggen tussen Bosscherwaarden B.V.
en de terreinbeheerder omtrent specifieke taken betreffende het terreinbeheer van de
eigendommen van Bosscherwaarden B.V. in het project Bosscherwaarden in de
gemeente Wijk Bij Duurstede
2. Het gebied is nader aangegeven in het Beheerplan Bosscherwaarden, welke als bijlage is
toegevoegd.
3. De bekostiging van het beheer is weergegeven in het beheerplan.

Artikel 2 Gebiedsspecifieke afspraken omtrent de uitvoering van het beheer en onderhoud
1. T.a.v. het beheer geldt dat het terrein na afloop van de herinrichting als natuurgebied wordt
beheerd;
2. De lokale omgeving dient te worden betrokken bij het beheer.

Artikel 3 Jaarlijks overleg
1. Er vindt jaarlijks ten minste één overleg plaats tussen de partijen over de algehele
samenwerking rond het project.
2. Dit wordt op initiatief van de beheerder georganiseerd, met ter voorbereiding daarop en
vooraf toegezonden schriftelijke verslaglegging van de beheerresultaten en ontwikkelingen.
3. Dit periodieke overleg kan worden gestaakt zodra Bosscherwaarden B.V. aangeeft daartoe
geen behoefte meer te hebben.
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Artikel 4 Inwerkingtreding, verlenging en beëindiging

1. De beheerovereenkomst wordt gesloten voor de duur van 15 jaren vanaf de datum van
inwerkingtreding (zie lid 4).
Twee jaar na de datum inwerkingtreding, en verder om de vijf jaar, wordt, indien een der
partijen daarom verzoekt, een tussentijdse evaluatie gehouden. Van de evaluatie wordt
een verslag opgemaakt.
Een half jaar voor afloop van de periode van 15 jaar wordt de overeenkomst geëvalueerd
en wordt besloten of de overeenkomst wordt aangepast of in de bestaande vorm kan
worden voortgezet. Hierna volgt aanpassing dan wel voortzetting van de overeenkomst.
Dit wordt schriftelijk vastgelegd in een door de partijen ondertekende overeenkomst
2. Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van de oplevering van het project,
naar verwachting eind 2017 + 12 jaar en nadat deze overeenkomst is getekend.
3. Er kunnen mogelijkheden ontstaan om een tussentijdse start te maken met het
eindbeheer in een gedeelte van het gebied.

Aldus opgemaakt en in ……tweevoud ondertekend,

Bosscherwaarden B.V.
Te x
Datum
Dhr/mevr. enz
< Staatsbosbeheer >,
te <plaats>,
op <datum>,
<naam vertegenwoordiger>
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Bijlage 2 - beheerkaart
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