
weken ter inzage te liggen bij de overheid waar ze zijn 
aangevraagd. Vervolgens worden door de overheden de 
definitieve vergunningen opgesteld. Ook die komen weer ter 
inzage te liggen. Uiteraard staan de ontwerp- en definitieve 
besluiten open voor een (eventuele) formele reactie vanuit 
de omgeving. In het vierde kwartaal van dit jaar hopen wij 
de uitvoering van het project op te starten. Alle besluiten die 
ter inzage komen te liggen, plaatsen wij ook op www.k3.nl/
schalkwijkerbuitenwaard. 

Interesse in de stukken?
Mocht u geïnteresseerd zijn in alle onderzoeken, tekeningen, 
vergunningsaanvragen, m.e.r. en ontwerpbesluiten, laat het 
ons vooral weten. Dan sturen wij u een downloadlink toe. 
U kunt daarvoor contact opnemen met Jildert Hijlkema via 
j.hijlkema@k3.nl.

Even bijpraten…
Graag praten wij u bij over de stand van 
zaken rondom het herinrichtingsplan voor de 
Schalkwijker Buitenwaard. In de zomer van 
2021 meldden we dat we bij de overheden de 
definitieve vergunningsaanvragen ter beoordeling 
hebben ingediend. Dit beoordelingsproces heeft 
meer tijd gekost dan we hadden verwacht (onder 
andere door wijzigingen in stikstofwetgeving), 
maar nu zijn we dan op het punt aangekomen dat 
de vergunningsaanvragen ter inzage komen te 
liggen. Daarover en over andere zaken informeren 
wij u graag via deze nieuwsbrief.

Vergunningen ter inzage
In juni 2021 dienden we de vergunningsaanvragen in bij de 
verschillende overheden. Deze overheden beoordeelden de 
vergunningen uitgebreid op de volledigheid ervan (dat heet 
een ontvankelijkheidstoets). Deze toets is goed verlopen. De 
aangevraagde vergunningen zijn nu gereed om ter inzage te 
worden gelegd door de diverse overheden. Het gaat om de 
volgende vergunningen en andere toestemmingen:

• Milieueffectrapport (voor de ontgrondingsvergunning) 
(ingediend bij de provincie Utrecht);

• Ontgrondingsvergunning (ingediend bij de RUD Utrecht - de 
RUD beoordeelt de aanvraag namens de provincie Utrecht);

• Ontheffing Wet natuurbescherming voor de poelkikker 
(ingediend bij provincie Utrecht);

• Watervergunning (ingediend bij Rijkswaterstaat);
• Omgevingsvergunning (milieu) (ingediend bij gemeente 

Houten/RUD Utrecht);
• Omgevingsvergunning (Wabo) voor tijdelijke laadvoorziening 

aan oever Lek (al verleend door gemeente Wijk bij Duurstede).

Het geheel van de definitieve aanvragen is onderbouwd 
met onderzoeken, tekeningen, een inrichtingsplan en 
bijbehorende inrichtingsvisie. Opmerkingen die u, overheden 
en belangenorganisaties de afgelopen jaren hebben gemaakt, 
zijn zoveel als mogelijk meegenomen in de planuitwerking 
en worden beantwoord in het milieueffectrapport (m.e.r.), de 
onderliggende (effect)onderzoeken en/of de inrichtingsvisie.

Terinzageleggingen
De verschillende overheden hebben nu voor de bovenstaande 
vergunningen zogenaamde ontwerpbesluiten (conceptvergun-
ningen) opgesteld. Deze ontwerpbesluiten komen de komende 

Commissie m.e.r. 
bezoekt Buitenwaard

Op vrijdag 25 februari hebben wij het plan voor 
de Schalkwijker Buitenwaard gepresenteerd aan 
de Commissie voor de milieueffectrapportage 
(kortweg: ‘Commissie m.e.r.’). De Commissie m.e.r. 
adviseert, als onafhankelijke organisatie, over 
de inhoud van milieueffectrapporten. Er wordt 
beoordeeld of de gevolgen voor het milieu van 
dit project voldoende zijn onderzocht voordat de 
overheid een besluit over dat project neemt. In dit 
geval adviseert de Commissie m.e.r. de Regionale 
Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht, die namens de 
provincie Utrecht de ontwerp ontgrondingsvergunning 
voor het project heeft opgesteld.

Na de presentatie is de Commissie m.e.r. nog op bezoek 
geweest in het gebied om een goed beeld te krijgen 
bij de huidige situatie en ecologische meerwaarde 
die met de herinrichting door kleiwinning kan worden 
gerealiseerd. 

Maart 2022

Schalkwijker Buitenwaard
Nieuwsbrief

Inloopmoment • 22 maart

Heeft u nog vragen over de ingediende vergunningen? 
Op dinsdag 22 maart organiseren wij van 17.00 tot 
20.00 uur een inloopbijeenkomst in Cultureel centrum 
De Wiese aan De Wiese 2 in Schalkwijk. U kunt op een 
voor u geschikt moment komen binnenlopen en de 
vergunningsaanvragen en ontwerpbesluiten inzien. 
Medewerkers van K3 en Staatsbosbeheer zijn aanwezig 
om uw vragen te beantwoorden.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar 
Yvonne Kieft van K3 via y.kieft@k3.nl. 
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Inrichtingsplan
We leggen een nevengeul aan in het gebied die (aan de 
westzijde) op de rivier wordt aangesloten. De bestaande poel 
en het omliggende ooibos blijven onvergraven en zijn ingepast 
in het ontwerp. Doordat de geul op de rivier is aangesloten, 
kunnen in het gebied weer meer riviergebonden processen 
plaatsvinden zoals stroming, erosie en sedimentatie. Daardoor 
kan de natuur zich ontwikkelen. We realiseren de nevengeul 
door het afgraven van een deel van de kleilaag. 

Kleiwinning als drager
De klei die vrijkomt is geschikt als duurzame grondstof 
voor de baksteenindustrie en wordt daarom verkocht 
aan steenfabrieken. Ook is klei geschikt materiaal voor 
dijkversterkingen. Door de verkoop van de klei wordt de 
natuurontwikkeling dus gefinancierd. Zo besparen we 
maatschappelijke kosten en levert het nieuwe, robuuste 
riviernatuur en een gevarieerd gebied op.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze 
nieuwsbrief? Wij staan u vanzelfsprekend graag te woord. 
U kunt contact opnemen met Iwan Reerink en Jildert 
Hijlkema van K3 via i.reerink@k3.nl / 024 348 88 54 en 
j.hijlkema@k3.nl / 024 348 88 52.
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Open water

Verharde instroomdrempel

Waterriet en riviermoeras

Slikkige (kale) oevers

Solitaire bomen en struiken (meidoorn)

Zachthoutooibos

Stroomdalgrasland op rivierduinencomplex

Natuurlijk kruidenrijk grasland

Verlaging zomerkade

Verlaging maaiveld ter vernatting moeraszone

Optioneel: verankerd rivierhout*

Optioneel: verschralen dijkzone t.b.v. bloemrijk grasland*

Dwarskade langs huidige slotenpatroon

Behoud zandstrandjes in kribakken (slaapplaats 
scholeksters)

Geen onderdeel van de vergunningsaanvragen.

Veelgestelde vragen

We hebben de afgelopen jaren vele vragen ontvangen over 
het vergunningenproces, over hoe het werk er straks uit 
gaat zien en over de uiteindelijke inrichting. Op www.k3.nl/
schalkwijkerbuitenwaard hebben wij een verzameling 
gemaakt van de meest gestelde vragen en de antwoorden 
daarop. Hieronder vindt u drie van deze vragen.

Waarom wordt de Schalkwijker Buitenwaard heringericht?
De Schalkwijker Buitenwaard bestaat in de huidige situatie uit 
relatief soortenarme graslanden. Door de aanwezigheid van 
een zomerkade en doordat het gebied door de jaren hoog is 
opgeslibd, staat het gebied nog maar zelden onder water. Dit 
blijkt ook uit cijfers over de waterstanden van Rijkswaterstaat. 
Het westelijke gebied van ongeveer 67 hectare kan veel 
opleveren voor planten en dieren als de verbinding met de 
rivier wordt hersteld. Door een lange nevengeul met de Lek te 
verbinden, stroomt de geul bij hogere waterstanden eerder met 
de Lek mee. Dit is gunstig met het oog op uitwisseling van plant- 
en diersoorten van het rivier-ecosysteem.

Wat betekent de uitvoering van het project straks voor mij?
Er zal vermoedelijk weinig overlast worden ervaren, want de 
klei wordt per schip naar diverse steenfabrieken vervoerd. Dat 
betekent dat er - afgezien van de aan- en afvoer van materieel - 
geen vrachtverkeer buiten het werkgebied rijdt. Zo willen we de 
overlast voor de directe omgeving tot een minimum beperken.

Voor de herinrichting wordt een graafmachine en een shovel 
ingezet. De graafmachine zorgt voor het beladen van de 
vrachtwagens. Deze vrachtwagens brengen de klei naar 
de oever van de Lek en laden de klei in het schip. Voor de 
herinrichting en afwerking van het terrein wordt mogelijk een 
bulldozer ingezet. Als het uitvoeringswerk wordt opgestart, 
informeren wij daar de directe omgeving uiteraard over. 

Waarom is in het milieueffectrapport een schets van de 
westelijke helft én een schets van de gehele uiterwaard 
opgenomen?
In de westelijke helft van de Schalkwijker Buitenwaard 
liggen overwegend eigendommen van Staatsbosbeheer. 
In de oostelijke helft liggen eigendommen van derden 
(circa 30 hectare). Daarom  zien de vergunningsaanvragen 
nu alleen toe op de westelijke helft van de uiterwaard. 

Een herinrichting van de gehele uiterwaard is vooralsnog niet 
aan de orde, hoewel dit wel past bij de ideeën en ambities 
van de provincie Utrecht en Staatsbosbeheer. Het plan 
voor de westelijke helft is zodanig vormgegeven dat hier in 
de toekomst met een eventuele integrale ontwikkeling op 
aangesloten kan worden.

Planning
De planning voor de komende tijd ziet er als volgt uit:

1e kwartaal 2022
Ontwerpbesluiten ter inzage

22 maart 2022
Inloopbijeenkomst (zie de voorpagina)

2e kwartaal
Definitieve besluiten ter inzage  
(afhankelijk van eventuele zienswijzen)

4e kwartaal 2022
Start uitvoering  
(afhankelijk van eventuele bezwaren en beroep)

Dit is het beeld dat u tijdens de uitvoering kunt verwachten
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