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Hoe ‘de Put’ de ‘voortuin’ werd
Lex Halsema 
Heteren

E
en overdrachtswande-
ling mag het niet heten.
Want de overdracht
van De Randwijkse
Waarden aan Gel-

dersch Landschap & Kasteelen
staat pas voor januari op de
agenda. Maar dat het gebied aan
alle verwachtingen voldoet, blijkt
op een regenachtige dinsdagmid-
dag wel. Vertegenwoordigers van
grondstoffenbedrijf Dekker en de
gemeente Overbetuwe, raadsle-
den, dorpsraadleden en pers ko-
men in de uiterwaarden tientallen
wandelaars tegen die al een rondje
door de uiterwaarden maken. 
,,En daar was het ons toch maar

om te doen. Een natuur- en recrea-
tiegebied aanleggen voor
het dorp”, zegt Marianna
van den Broek namens
Dekker. Het bedrijf uit IJ-
zendoorn heeft als tegen-
prestatie voor de zand-

winning in de uiterwaarden bij
Heteren, ‘De Put’, een natuur- en
recreatiegebied aangelegd dat als
visitekaartje kan worden gebruikt
bij het enthousiasmeren van an-
dere dorpen als het gaat om win-
nen van bouwzand in de uiter-
waarden. 
Projectleider Aart-Jan Schouten

ziet zichzelf al door de uiterwaar-
den bij Heteren lopen met eventu-
ele nieuwe gesprekspartners. ,,Dit
project geeft precies aan wat we als
Dekker graag willen. Zand win-
nen in combinatie met de herin-
richting van het gebied. In samen-
spraak met bewoners. Wij denken
echt dat je dan van één plus één
drie kunt maken.”
Dekker legt in Heteren de laatste

hand aan de inrichting van een ge-
bied dat zelfs groter is dan de be-

doeling was. Het bedrijf kocht ook
grond aan tussen het oorspronke-
lijke werkgebied en de oude veer-
stoep bij de Rijnbrug. Die veer-
stoep met boothelling wordt op-
nieuw aangelegd en krijgt een
steiger om het aan en van boord
gaan te vergemakkelijken. En zo
kent het terrein meer nieuwe ele-
menten waarmee Dekker de plan-
nen heeft overtroffen. ,,Maar na-
tuurlijk wel allemaal in overleg
met de dorpsbewoners”, zegt
Schouten.
Dat beaamt Marinus van der

Linden namens de Dorpsraad.
Ook hij spreekt van een visite-
kaartje en een uniek project. ,,We
zijn daar al sinds 2002 over in ge-
sprek geweest. De wens om van de
uiterwaarden een soort voortuin
van Heteren te maken, kwam echt

uit het dorp zelf. En nu we
hier lopen, zie je dat het
ook echt is gelukt. Niet al-
leen omdat het mooi is,
maar ook omdat het hier
op een regenachtige mid-

dag druk is met wandelaars. 
,,Wij zijn dan ook heel blij met

de inspanningen van Dekker. Die
heeft echt in samenwerking met
het dorp aan de inrichting van dit
gebied gewerkt. Met natuur, wan-
delpaden en recreatiegebieden. Dit
toont ook aan dat je op een maat-
schappelijk verantwoorde manier
grondstoffen kunt winnen en het
gebied waar je dat doet fraaier
kunt achterlaten dan toen je be-
gon. En wat ik ook bijzonder vind,
is de toegankelijkheid van het ge-
bied. Alles is rolstoeltoegankelijk,
zelfs het recreatiestrand. De voor-
tuin is echt een juweeltje voor He-
teren.”
Eind dit jaar laten e grote drij-

vende zandzuiger en zandfabriek
van Dekker Heteren achter zich.
Wel blijft het bedrijf met kleinere
schepen bouwzand winnen. De
gunning voor het gebied loopt nog
tot 2024. Geldersch Landschap &
Kasteelen gaat het gebied samen
met een nog op te richten dorps-
stichting beheren. 

Het natuur- en
recreatiegebied De
Randwijkse
Waarden bij Heteren is
zo goed als af. tot grote
tevredenheid van
grondstoffenbedrijf
dekker, maar meer nog
tot grote blijdschap van
de dorpsbewoners. 

RANDWIJKSE WAARDEN

▶ Van midden boven met de
klok mee: de passantenhaven,
het uitkijkpunt, de nieuwe boot-
helling in aanbouw, de steencir-
kel, de vissteiger, het vogeluit-
kijkpunt en de laad- en loswal
voor de steenfabriek. 
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