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Rapportage Redlchemse Waard.

Geacht Col 1ege,

Op 25 april Jl. besprak de MAR Culemborg het rapport 'De Redlchemse 
Waard'. Daar het rapport en de daarbij behorende 'Bouwstenen voor 
beleid' Inmiddels door het College zijn besproken en de conclusies 
eruit zijn overgenomen volstaan we met enkele opmerkingen.

In de eerste plaats spreken we onze grote waardering uit voor het 
besluit van B & W om na zoveel Jaren dit probleem eindelijk aan te 
pakken en als basis een gedegen onderzoek te laten verrichten. 
Bovendien hebben we grote bewondering voor de wijze waarop de heer 
Hazenbosch dit onderzoek heeft verricht.

Nu begint het eigenlijke werk om de situatie te verbeteren. Het 
gevaar bestaat dat het bij praten blijft en dat prestige in plaats 
van toenadering werkelijke oplossingen belemmert.

Het Is een goed uitgangspunt om de Redlchemse Waard de hoofdfunctie 
'Natuur' toe te kennen. Het moet mogelijk zijn om deze hoofdfunctie 
op een goede manier te combineren met 'Landbouw', 'Recreatie' en 
'ontzandlng', mits hiertoe bij alle partijen de bereidheid aanwezig 
1 s.

Voor de mogelijkheid van natuurontwikkeling In de afgraving Is het 
van het grootste belang dat deze wordt opgevuld tot een diepte van 
maximaal 7 m. Of de huidige exploitant aan deze verplichting kan 
voldoen 1s uiterst twijfelachtig. Mocht deze er niet 1n slagen dan
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j*| de gemeente. In nauw overleg met Rijkswaterstaat en de Provincie, 
hltr /elf een actieve rol In moeten vervullen. Voor het bereiken van 
di hoofddoel stel I Ing Is dit van het grootste belang. Als eerste stap 
/al de gemeente bij de Provincie moeten aandringen op onmlddelIIJke 
stopzetting van de ontgronding en hiermee niet wachten op een 
eventuele aanvraag voor na 1992.

Het gebruik van vervuild slib voor de opvulling zal moeten worden 
voorkomen.

Voor de Inrichtingsplannen zal een vakkundig bureau moeten worden 
tngeschakeld. Aangezien een groot deel van de kosten hiervoor door de 
gemeente gedragen zullen worden, zal deze aan het bureau ook etsen 
kunnen stellen. Oe mogelijkheid dat Bureau Taken de herinrichtings
plannen zou ontwikkelen, zoals genoemd In het rapport, zal moeten 
worden afgeraden. De herinrichting van de grlndgaten In Limburg tot 
plassen met 'Natuur- en landschapswaarden', die door dit bureau Is 
ontwikkeld, blijken ecologisch weinig doordacht en dus voor een 
gebied met als hoofdfunctie natuur niet geschikt.

Het lijkt niet nodig een recreatle-haalbaarheldsonderzoek te doen 
Instellen. Het geld dat hieraan zou moeten worden uitgegeven kan 
beter worden gebruikt voor de herinrichtingsplannen,

De MAR en de particuliere organisaties In Culemborg op het gebied van 
natuur en milieu zouden zeer graag nauw bij de verdere plannenmakerij 
betrokken willen worden. Gedacht kan worden aan een vertegenwoor
diging van deze groepen In de begeleidingscommissie van de 
herinrichtingsplannen. Er 1s al veel kennis over dit gebied aanwezig 
die goed gebruikt kan worden b1J de verdere plannenmakerij,
De verdere toekomst van de Redlchemse Waard kan en mag niet worden 
losgezien van de ontwikkelingen In de rest van het UIterwaarden- 
gebled. Het wordt tijd dat de gemeente komt met een Integraal plan 
voor dit gebied. Hierbij zal nauw moeten worden aangesloten bij de 
uitgangspunten van het Rijk In het natuurbeleidsplan en de vierde 
nota Ruimtelijke Ordening van de Provincie In het beleidsplan 
UIterwaarden.
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