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toekomstbeeld voor
de Ingensche waarden

Ingensche waarden BV werkt sinds de zomer van 2012 met losponton ‘Mies’, één van de meest
milieuvriendelijke losinstallaties van Europa. Door een slim en efficiënt ontwerp duurt het
lossen korter en ontstaat er minder troebelheid in het water van de plas. De ervaring van de
bedrijfsvoering (geluid, zicht) is nu aanzienlijk rustiger voor omwonenden en voor de natuur,
zoals voor de vogels die slapen op de plas. De nieuwe installatie gebruikt bovendien minder
energie dan gangbare losinstallaties en levert minder uitstoot. Ook hierdoor is deze methode
minder belastend voor het milieu. Ondanks deze vooruitgang is de loscapaciteit van 2000 m3
per uur ongekend in Europa: duurzaam werken hoeft geen beperking te zijn.

Het toekomstbeeld voor de Ingensche
waarden is een initiatief van
De Ingensche Waarden BV
Drostestraat 20 | 3958 BK Amerongen
0343-810095 | info@ingenschewaarden.nl
www.ingenschewaarden.nl.
Bureau Stroming is adviseur en heeft
deze uitwerking verzorgd.
www.stroming.nl

Een duurzaam project

randvoorwaarden voor de herinrichting

Een nieuwe herinrichting zal moeten voldoen aan bepaalde eisen vanuit
de overheid. Zo mag vanzelfsprekend de kans op overstromingen niet
toenemen. Dit betekent bijvoorbeeld dat er niet teveel bomen mogen
groeien en dat niet al het open water mag verdwijnen. Dit zou de waterstand verhogen als de rivier tijdens hoge afvoer door de uiterwaard
stroomt, waardoor het water eerder over de dijk zou stromen.

Ingensche Waarden in de toekomst mooier en toegankelijker

Daarnaast zijn er eisen voor de natuur: de vogels, planten, vissen, etc.
mogen geen schade leiden door de herinrichting, maar moeten er juist
aantoonbaar van profiteren. Uiteraard zijn ook de milieueisen streng: het
gebied moet absoluut veilig zijn voor mens en natuur. Dit betekent
bijvoorbeeld dat een dikke laag van schone grond de specie af moet
dekken. De gemeente Buren hecht bovendien een betere toegankelijkheid
van het gebied met recreatieve functies, en aan een gedegen beheer voor
de toekomst.

De Ingensche Waarden liggen op de zuidoever van de Nederrijn in de
gemeente Buren. Vanaf de jaren ’70 tot 2005 is in deze uiterwaard zand
gewonnen. Hierdoor is een grote en diepe plas ontstaan. De Ingensche
Waarden BV vult deze plas nu op met baggerspecie en grond. Het ontwerp
in deze folder geeft een indruk van het eindbeeld van de uiterwaard na de
opvulling en herinrichting.
Uit de handel in de uitwisseling van bodemstoffen ontleent De Ingensche
Waarden BV haar bestaansrecht. Afhankelijk van het aanbod is de
verwachting dat het depot tot ongeveer 2020 open zal zijn voordat er met
de herinrichting kan worden gestart. Dit initiatief van de Ingensche
Waarden BV biedt een kans om een mooier gebied te laten ontstaan dat
beter bij het rivierenlandschap past, waar mensen van kunnen genieten
en waarin de riviernatuur bloeit.
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een plek om van te genieten

Het landschap van de Ingensche Waarden is open en het uitzicht is weids:
je kijkt er uit over de plas, het gehuchtje bij de veerpont naar Elst, de rivier
en de bosrijke Utrechtse Heuvelrug aan de overzijde.
Het gebied is nu echter niet gemakkelijk toegankelijk. Het grootste deel
bestaat uit diep water met steile oevers en door de verbinding tussen de
plas met de rivier is het niet mogelijk om een rondje te lopen. Het water
herbergt relatief weinig bijzondere natuur, zoals speciale vissen, (water)
planten en vogels. Uiteraard is er wel natuur: ganzen en meeuwen
gebruiken de plas als slaapplaats, een ijsvogeltje broedt in de steile oever
en karper en snoekbaars overwinteren er.
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bijzondere plek
(voorm gebouw)

Maar volgens ons kan dit mooier en beter. De Ingensche waarden kan een
plek worden om van te genieten. Denk aan pootje- en zonnebaden, vissen,
wandelen, schaatsen, vogels kijken en kanoën. Met nog steeds dat
uitzicht, die weidsheid, die hoort bij deze plek. Ook de riviernatuur kan
hiervan profiteren door meer variatie: diep en ondiep water, moeras met
riet en biezen, grasland en ooibos, eilanden en flauwe oevers.
Bovendien verdient het beleven van de cultuurhistorie een prominente
positie, bijvoorbeeld door een uit- zichtpunt te maken op de plaats waar
ooit een boerenhoeve stond. Om iedereen een plek te geven, mens en
natuur, zou er een zonering kunnen zijn, van meer en minder toeganke-
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lijke delen. Er is plaats genoeg!

uw ideeën zijn welkom
Wij zijn benieuwd naar uw reactie
op het ontwerp en willen graag met
u in gesprek over de eindinrichting
van de Ingensche waarden. Hiertoe
bent u altijd welkom voor een kop
koffie of thee op ons kantoor in
Amerongen. Als u van tevoren belt
maken wij tijd voor u vrij. Meer
informatie vindt u op onze website:
www.ingenschewaarden.nl
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