
Vereniging Natuur en Milieu, IVN afdeling Wijk bij Duurstede, werkgroep Groenberaad 

De Bosscherwaarden, een toekomstig EHS gebied? 

De Vereniging Natuur en Milieu is voorstander dat zoveel mogelijk wordt gerealiseerd van de EHS 

doelstelling die het gebied De Bosscherwaarden eens had. Daarmee sluiten we aan op de 

bestemming van de uiterwaarden zoals die op veel andere plekken langs onze grote rivieren bestaat, 

namelijk recreatieve natuur. In die gebieden staan de agrarische activiteiten in dienst van de natuur. 

In een tijd waarin het buitengebied in snel tempo veranderd in monoculturen is het hebben van 

ecologische verbindingszones van levensbelang voor plant en dier. Op delen langs de Maas, IJssel en 

Rijn is met succes de omslag naar natuur al gemaakt. 

De huidige aanwijzing tot Groene Contour biedt onvoldoende handvatten en prikkels voor die 

natuurontwikkeling en houden slechts de huidige situatie in stand. De status van Groene Contour 

geeft aan dat de uiteindelijke doelbestemming van het gebied nog steeds natuur is, alleen ontbreken 

momenteel de financiën om die doelstelling nu al te realiseren. Hierom worden private initiatieven 

uitgenodigd om de conversie van de huidige inrichting naar de extensieve recreatieve natuur 

mogelijk te maken. 

Iedere conversie heeft, afhankelijk van de omvang en aard van de ingrepen, gevolgen voor 

landeigenaren, gebruikers (pachters), inwoners en aanwonenden. Een MER geeft antwoord op veel 

project technische vragen en zorgen die bij de verschillende belangengroepen leven, maar daarmee 

is nog niet alles gezegd. Hoe groter de ingreep in de huidige inrichting, hoe groter ook de 

uiteindelijke voordelen moeten zijn voordat het plan acceptabel is. Daarbij mogen de voordelen 

ook tot ver buiten het gebied effect hebben. 

Ieder initiatief dient behalve op de inrichtingsschets en beheeraanpak vooral beoordeeld te 

worden op fasering, afbreukrisico (zowel landschappelijk als financieel) en exit strategie. Het 

onderliggende verdienmodel dient helder en haalbaar te zijn, contracten met partijen 100% gecheckt 

en waterdicht ook in geval van tussentijds afhaken van partijen. Aan alle door het bevoegd gezag 

opgelegde randvoorwaarden dient te allen tijde te worden voldaan. Het eindbeeld moet wat betreft 

ambitie en inrichting passen bij de aangrenzende tracés en een duidelijke toegevoegde waarde 

hebben. 

Het is voorstelbaar en noodzakelijk dat er bindende randvoorwaarden worden opgesteld: 

 Wat betreft de zekerheidsstelling (continuïteit) en aansprakelijkheid, zodat dit onafhankelijk van 

het verloop van het project kan worden gewaarborgd. 

 Aangaande de maximale doorlooptijd en deelfasering van het project. 

 Wat betreft de impact en gevolgen voor inwoners en aanwonenden gedurende en na de 

uitvoering. 

 Aangaande de natuurwaarden en extensieve recreatieve gebruiksmogelijkheden van het 

opgeleverde gebied. 

 Wat betreft de toegankelijkheid tot het gebied en (de financiering van) het meerjarige beheer 

wat nodig is om de gestelde natuurdoelstelling te bereiken en behouden. 

 Aangaande de financiële risico’s voor de gemeente. 

De hierboven genoemde aspecten kunnen ook dienen als besliskader voor ingediende plannen. 
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