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Herinrichting met ruimte
voor de rivier, nieuwe natuur
en recreatie
Grondstof voor ontwikkeling

Legenda

Dekker Grondstoffen B.V. uit IJzendoorn maakt onderdeel uit van de Dekker Groep en
gaat het plan Randwijkse Waarden uitvoeren. Dekker is een bijna honderd jaar jong familiebedrijf waar inmiddels de vierde generatie aan het roer staat. Dekker houdt zich bezig
met de winning van en de handel in bouwgrondstoffen en met de productie van beton. Het
bedrijf ontwikkelt en realiseert zelfstandig, of met anderen, projecten waarbij grondstoffen vrijkomen en voelt zich persoonlijk verbonden met de klanten en de omgeving waarin
Dekker actief is. Inzet is de ontwikkeling van projecten in afstemming met alle belanghebbenden. Dit doet Dekker met gebied specifieke kennis, met aandacht en respect voor
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Aanlegplaats
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Ligweide & zwemoever
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Vogelobservatiepost & visplaats
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Uitzichtpunt
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Doorgaand wandelpad
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Veerstoep
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Natuuroevers
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Nieuwe ontsluiting steenfabriek

9

Vliegerweide & natuur-ijsbaan

landschap en natuur.
Meer informatie
Bezoek onze website www.dekkergroep.nl of bel naar Koen van Aanholt projectleider
Dekker Landschapsontwikkeling telefoon 0344-579906.
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grondstof voor ontwikkeling

Heteren, prachtig gelegen aan de rivier, maar met slechts beperkte uitloopmogelijkheden naar het water van de Neder-Rijn. Dat gegeven vormde jaren geleden de aanleiding om het
initiatief te nemen tot een herontwikkeling van de voortuin van Heteren: De Randwijkse Waarden. In nauw overleg met vertegenwoordigers van overheidsinstanties en belangengroepen uit Heteren en omgeving is gewerkt aan een integraal en gedetailleerd plan. Hierbij heeft een brede belangenafweging plaatsgevonden en er is zoveel mogelijk invulling
gegeven aan wensen uit de omgeving. Zandwinning vormt daarbij de motor voor realisatie van deze landschappelijke kwaliteitsimpuls.

Gebiedsbeschrijving (huidige situatie)

Kluut en Zilverreiger. Wellicht komen de Lepelaars vanuit de Blauwe Kamer hier foerageren.

Betere bereikbaarheid

De authentieke kavelstructuur langs de dijk wordt versterkt. In dit deelgebied zullen knotwilHet gebied wordt begrensd door de Neder-Rijn, de A50, de Rijndijk en in het westen de Ren-

gen, meidoorns en weidevogelgraslanden, voor bijvoorbeeld de Wulp, met de nodige jaar-

Langs de recreatieoever en Rijn loopt een wandelpad. In de dijkzone wordt een ruiter-

kumse Veerweg. Het gaat om een in oorsprong reliëfrijke uiterwaard, waar door afgraving

lijkse zorg worden beheerd. De zuidelijke oeverstrook bestaat uit inheemse bomen, heesters

route aangelegd. Daarnaast behoort struinen tot de mogelijkheden. De Steenoord zal ver-

van een deel van de kleilaag door omliggende steenfabrieken het maaiveld sterk is afge-

en ruigten die rust en beschutting bieden aan klein wild, zodat een ecologische verbin-

dwijnen en de Steenkuil en Renkumse Veerweg worden opgeknapt en verbreed, zodat er een

vlakt. Langs de zomerkade aan de rivier zijn hoogwatervrije terpen ontstaan ten behoeve van

dingszone kan ontstaan. Het gebied ten oosten van de Peperbus blijft deels agrarisch in

verbeterde ontsluiting ontstaat voor fabrieken en bewoners. Langs de Renkumse Veerweg

de steenfabrieken. Tussen de beide bedrijfsterreinen ligt een boerderij op een eigen terp en

gebruik bij particulieren en zal deels worden begraasd. Landschappelijk waardevolle

wordt een fietspad aangelegd zodat een veilige aansluiting ontstaat als de gemeente Over-

het voormalige veerhuis.

beplanting als meidoornstruwelen worden hier gehandhaafd.

betuwe het fiets-/voetveer weer in de vaart neemt.

Nieuwe recreatiemogelijkheden

Tijdpad & beheer

Wijck. De huidige gebruiks- en beeldwaarde van de plas is nog erg beperkt, vanwege de

Vrijwel het hele plangebied wordt opengesteld voor publiek, met uitzon-

Het realiseren van een plan kost veel tijd. Na gedegen voorbereiding en overleg is een

open, onbeschutte ligging en kale steile oevers. Het grondgebruik is overwegend agrarisch

dering van intensief te beweiden percelen. Met name de zone langs de Rijndijk

definitief ontwikkelingsplan ontstaan. Na vaststelling van dit plan en het doorlopen van

met vooral grasland en deels maïs. In het gebied komen nu natuurelementen voor zoals een

wordt ingericht als uitloopgebied voor het dorp met een zwemstrand, ligweide en

de benodigde procedures zal met de uitvoering worden gestart. Ook de uitvoering zal nog

kolkje, strangresten, meidoornstruwelen en knotwilgen. Onlangs is voor het eerst sinds tien

vliegerweide. Ook wordt vlakbij de Peperbus een groot omheind perceel opengesteld

jaren duren, maar gelukkig hoeft u niet zo lang te wachten om te kunnen genieten van het

jaar weer een ree gezien in het gebied.

waar honden vrij kunnen loslopen. In de winter kan de vliegerweide deels dienst doen als

nieuw opengestelde gebied; binnen drie jaar na start van het werk wordt de herinrichting

natuurijsbaan door de duiker af te sluiten en op de weide een laagje water te spuiten. Een

afgerond. Het is natuurlijk ook de bedoeling dat het gebied tot in lengte van jaren mooi blijft.

vogelkijkwand, van waarachter bezoekers vogels kunnen observeren zonder ze te verstoren,

Daarvoor doen we niet alleen een beroep op alle gebruikers van het gebied; Stichting

is voorzien op het restant van de Steenoord, samen met een visplaats en zeilbotenhelling

Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen zal met lokale agrariërs en partijen het

naast de Steenoord. In het oostelijk deel van het gebied tussen de Peperbus en oude veer-

natuur- en landschapsbeheer van het gebied op zich nemen, zodat duurzaam beheer is

stoep komt een aanlegplaats met drijvende steiger voor tien boten.

gewaarborgd.

Het landschap heeft een open karakter; er is veelal sprake van grote zichtlengten naar onder
andere de stuwwal met haar fraaie hellingbossen van eiken en beuken. Dit beeld wordt
deels onderbroken door uitzicht op de bedrijfsterreinen in en rond het gebied, waaronder de
papierfabriek. Vanuit de uiterwaard gezien springt de oude 13e eeuwse kerktoren, ook wel
Peperbus genoemd, erg in het oog. Dicht tegen de dorpskern van Heteren ligt de plas van

Natuur en landschap krijgen een impuls
Het inrichtingsplan richt zich vooral op het herstellen van de samenhang in het enigszins
versnipperde en versneden landschap. Op de reeds bestaande noordoever wordt spontane bosontwikkeling met Wilg gestimuleerd en worden Elzen aangeplant waardoor de

Daarnaast wordt ter plaatse van de Oude Veerstoep de bestaande boothelling verplaatst en

fabrieken grotendeels aan het zicht worden onttrokken. In de oevers ontstaan mogelijkheden

verbetert, in combinatie met een visplaats en opknap van de parkeerplaats. Een uitzichtpunt

voor steilranden, die geschikt zijn voor holenbroeders als de oeverzwaluw en ijsvogel.

aan de rivier is naast de huidige invaart van de plas voorzien. Hier wordt een kleine kunst-

De westelijke oever van de plas wordt vormgegeven als een dynamische zandige oeverstrook

matige verhoging in het landschap gemaakt, waar vandaan over de omgeving kan worden

met eilandachtige zandplaten. Deze oeverzone wordt zeer geschikt voor steltlopers als de

uitgekeken.

