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Kijk! Ons portfolio

In Nederland gaan we verantwoord om met de beperkte openbare ruimte, het landschap en de natuur. En zo 
doen we dat ook bij Dekker. Het ontwikkelen van nieuwe natuur, hoogwaterveiligheid, recreatie, energietransitie 
en het winnen van bouwgrondstoffen zijn gemeenschappelijke doelen die we tegelijkertijd in onze projecten 
verwezenlijken. Het een maakt het ander mogelijk. Zo creëren we een win-win, bekostigd uit private middelen, 
zonder overheidsbijdrage. 

Samen werken aan nieuwe landschappen, een veilige rivierdelta en duurzame exploitatie ervan, is voor Dekker 
vanzelfsprekend. Vanaf de eerste schets tot en met de oplevering van het landschap werken wij samen met 
partners zoals overheden, natuurorganisaties en omwonenden. 

En wat we opleveren is voor de omgeving. Een drijvend zonnepark ten bate van de directe omgeving. Veiligheid 
ten tijde van hoogwater. Een waterrijk natuurgebied om in te wandelen en vogels te spotten, een strandje voor 
ontspanning, een stromend beekje om in te spelen. Kortom, een fijne leefomgeving voor mens en natuur, voor 
nu en later. 

Dit portfolio, met beelden van opgeleverde projecten - zelfstandig ontwikkeld of in samenwerking -, illustreert 
ons verhaal. Het vertelt onze passie om bij te mogen dragen aan een toekomstbestendig Nederland. 

Dekker Groep
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Gerealiseerd
Natuurbeleving

Project
Reindersmeer 
(Nationaal Park Maasduinen)
Bergen, Limburg

In samenwerking met
Gemeente Bergen, stichting de Maasduinen en 
Centrale Industriezand Voorziening

Opgeleverd 
Omstreeks 2000

Vrouwenvakantie 
Wie
Melanie, Mike, Mila en hondje Sammy

Waar
Natuuroever Reindersmeer 

Mila (1) vindt het heerlijk, haar voetjes in het koude water. 

Overgrootoma Elly kijkt stralend toe. De rest van de familie 

zit iets verderop, onder de schaduw van de hoge bomen. 

Oma, tantes, ooms, neefjes, pluizige honden: het is een 

gezellig gezelschap aan de oever van het Reindersmeer. 

“Eigenlijk is het een vrouwenvakantie”, vertelt Elly. “Elk jaar 

sta ik met mijn dochter en kleindochters een weekje op een 

camping hier in de buurt. Dit jaar wilden de mannen opeens 

ook mee én is mijn eerste achterkleindochter erbij. Iedereen 

bij elkaar, op zo’n heerlijke plek. Dat is toch het mooiste wat 

er is?” 
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Gerealiseerd
Recreatie en hoogwaterbescherming

Project
Randwijkse Waarden
Heteren

In samenwerking met
Gemeente Overbetuwe, Dorpsraad Heteren 
en Geldersch Landschap & Kasteelen

Opgeleverd 
2020

In samenwerking met
Gemeente Zwolle, GroenLeven, Energiefonds  
Overijssel en energiecoöperatie Blauwvinger Energie

Opgeleverd 
2020

Gerealiseerd
Drijvend zonnepark,  
ecologisch ingebed

Project
Bomhofsplas
Haerst Genne (Zwolle)
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Trekpontje
 
Wie
Seba (24), Emma (24) en hondje Wali 

Waar
Reindersmeer

Het is hartstikke druk bij het trekpontje op het 

Reindersmeer. Seba en zijn vriendin Emma geven de 

opvarenden een extra zetje door op de wal aan het wiel te 

draaien. Hondje Wali springt er uitgelaten omheen. “Wali 

logeert bij mij omdat zijn baasje op vakantie is, dus we 

wilden iets leuks met hem doen”, vertelt Seba. Het plan 

was een lange wandeling maken langs het meer, maar het 

drietal is een uur geleden gestrand bij het pontje. “Nog 

één allerlaatste ritje en dan gaan we lekker borrelen in het 

bosrestaurant”, zegt Seba. “Die lange wandeling rond het 

meer, die houdt Wali dus nog tegoed.”

Gerealiseerd
Natuurrecreatie

Project
Reindersmeer 

(Nationaal Park Maasduinen)
Bergen, Limburg

In samenwerking met
Gemeente Bergen, stichting de Maasduinen en 

Centrale Industriezand Voorziening

Opgeleverd 
Omstreeks 2000
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Fietsen 

Wie
Harry (70) en Hilly (70) 

Waar
Randwijkse Waarden 

Harry en Hilly zijn even gestopt om een fotootje te maken. 

“Deze uitzichten hebben we niet in Groningen”, zegt Harry. 

De twee logeren een week in het huis van hun zoon, die 

vlak bij de Randwijkse Waarden woont. Net als thuis maken 

ze ook hier lange fietstochten. “Vandaag fietsen we over 

de dijk, langs de Nederrijn tot aan het pontje. Prachtig, die 

vaart oversteken.” Donkere wolken komen dichterbij, maar 

een spatje regen schrikt de twee niet af. De sterke wind die 

over de dijk raast ook niet. “Dan zetten de elektrische fietsen 

gewoon een tandje hoger.”Gerealiseerd
Landschapsontwikkeling

Project
Randwijkse Waarden
Heteren

In samenwerking met
Gemeente Overbetuwe, Dorpsraad Heteren  
en Geldersch Landschap & Kasteelen

Opgeleverd 
2020
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In samenwerking met
Boskalis (in opdracht van Rijkswaterstaat), 
gemeente Druten en Staatsbosbeheer

Opgeleverd 
2018

Gerealiseerd
Natuurontwikkeling

Project
Afferdense en Deestse Waarden
Deest, Druten

In samenwerking met
Gemeente Maasdriel, Boskalis  
en Natuurmonumenten

Opgeleverd 
2008

Gerealiseerd
Hard- en zachthout ooibos

Project
Hedelse Bovenwaard
Hedel
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Samen op het water 

Wie
Theo (63) en Bauke (34)  

Waar
Aanlegsteiger Heeswijkse Kampen 

Jarenlang voer Theo met zijn binnenvaartschip door 

Europa. Eerst alleen, later samen met zijn vrouw en, na 

de geboorte van hun zoon Bauke, met zijn drieën. De boot 

werd verkocht toen Bauke naar school moest. Maar nu, zo’n 

dertig jaar later, zit het gezin weer samen op het water. 

Op een gezellige plezierjacht. Theo leert Bauke de fijne 

kneepjes van het vak, zodat hij er later ook alleen op uit 

kan gaan. Theo: “Je kunt prachtige tochten maken, naar 

Parijs bijvoorbeeld. Toch hoef je voor mooie uitzichten niet 

ver te varen. Elke plek heeft zijn charme. Ook hier, aan de 

Heeswijkse Kampen, is het volop genieten.”

Gerealiseerd
Wonen aan het water

Project
Heeswijkse Kampen

Cuijk

In samenwerking met
Gemeente Cuijk en 

Heeswijkse Kampen BV

Opgeleverd 
Omstreeks 2005
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In samenwerking met
Boskalis (in opdracht van Rijkswaterstaat), 
gemeente Druten en Staatsbosbeheer

Opgeleverd 
2018

Gerealiseerd
Vogeleiland, voor  kluut, plevier  
en visdief

Project
Afferdense en Deestse Waarden
Deest, Druten
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Gerealiseerd
Recreatie en hoogwaterbescherming

Project
Randwijkse Waarden
Heteren

In samenwerking met
Gemeente Overbetuwe, Dorpsraad Heteren 
en Geldersch Landschap & Kasteelen

Opgeleverd 
2020
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Gerealiseerd
Recreatie

Project
Heeswijkse Kampen

Cuijk

In samenwerking met
Gemeente Cuijk en 

Heeswijkse Kampen BV

Opgeleverd 
Omstreeks 2005

Springen
 
Wie
Ferl (12) 

Waar
Aanlegsteiger Heeswijkse Kampen 

Zo hoog mogelijk springen en precies op hetzelfde moment: 

daar zijn Ferl en zijn vrienden al de hele dag op aan het 

oefenen. Meestal ontmoeten de jongens elkaar op straat of 

op het voetbalveldje, maar als het lekker weer is, fietsen ze 

naar de Heeswijkse Kampen. Niet naar het recreatiestrandje, 

maar naar de aanlegsteiger aan de overkant. “Want hier kun 

je lekker springen”, vertelt Ferl. Dat het water nog hartstikke 

koud is, voelen de jongens al niet meer. Waar ze nog wel van 

schrikken? Kriebelende waterplanten!
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In samenwerking met
Gemeente Cuijk en  
Heeswijkse Kampen BV

Opgeleverd 
Omstreeks 2005

Gerealiseerd
Wonen aan het water 

Project
Heeswijkse Kampen
Cuijk

In samenwerking met
Gemeente Bergen, stichting de Maasduinen 
en Centrale Industriezand Voorziening

Opgeleverd 
Omstreeks 2000

Gerealiseerd
Natuurontwikkeling

Project
Reindersmeer  
(Nationaal Park Maasduinen)
Bergen, Limburg

KIJK! ONS PORTFOLIO 21
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Zandpret
Wie
Susan (7), Kapi (11) en Nathan (5)  

Waar
Recreatiestrand Heeswijkse Kampen 

De hindernis waar Susan, haar broer Kapi en hun neefje 

al wel tien keer overheen hebben gesprongen was kort 

geleden nog een prachtig zandkasteel. “Het kasteel had 

een slotgracht, een brug en een lange weg ernaartoe”, 

vertelt Susan. Dan neemt ze weer een aanloop, voor een 

volgende sprong. Even later sjokken de kinderen uitgeput 

naar hun buurvrouw, die hen had meegenomen naar het 

recreatiestrand aan de Heeswijkse Kampen. Uit haar tas 

komen bananen en sinaasappels tevoorschijn. Die gaan er 

makkelijk in, na zo’n middag spelen.Gerealiseerd
Strand

Project
Heeswijkse Kampen
Cuijk

In samenwerking met
Gemeente Cuijk en 
Heeswijkse Kampen BV

Opgeleverd 
Omstreeks 2005
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In samenwerking met
Gemeente Houten en Recreatieschap 
Stichtse Groenlanden

Opgeleverd 
Nog in uitvoering

Gerealiseerd
Natuurontwikkeling 

Project
Honswijkerplas
Tull en ’t Waal

In samenwerking met
Gemeente Overbetuwe, Dorpsraad Heteren 
en Geldersch Landschap & Kasteelen

Opgeleverd 
2020

Gerealiseerd
Vissteiger voor mindervaliden

Project
Randwijkse Waarden
Heteren
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Vogelspotten 
Wie
Sofi (22) 

Waar
Hedelse Bovenwaard 

Toen Sofi en haar oma vanmorgen besloten te gaan 

wandelen in de Hedelse Bovenwaard gaf haar opa haar zijn 

verrekijker mee. Nu tuurt ze vanuit de overdekte vogelhut 

aandachtig over het water. “Het mooiste vind ik het moment 

dat de vogels na een duik onder water weer bovenkomen”, 

vertelt Sofi met de verrekijker nog tegen haar gezicht 

gedrukt. In het gebied kun je zomaar een tureluur, grasmus, 

tjiftjaf, gele kwikstaart of fitis tegenkomen. Of Sofi die al 

heeft gespot? Ze heeft geen idee. “Ik kan geen één van de 

vogelsoorten bij naam noemen en dat vind ik eigenlijk heel 

jammer. Thuis hebben we een vogelboekje, dat ga ik toch 

maar eens bekijken!”

Gerealiseerd
Vogels kijken

Project
Hedelse Bovenwaard
Hedel

In samenwerking met
Gemeente Maasdriel, Boskalis  
en Natuurmonumenten

Opgeleverd 
2008
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Gerealiseerd
Sluiscomplex waarin de Bosbrasserie 
zich heeft gevestigd

Project
Reindersmeer  
(Nationaal Park Maasduinen)
Bergen, Limburg

In samenwerking met
Gemeente Bergen, stichting de Maasduinen 
en Centrale Industriezand Voorziening

Opgeleverd 
Omstreeks 2000

In samenwerking met
Gemeente Overbetuwe, Manege de Fruithof 
en Geldersch Landschap & Kasteelen

Opgeleverd 
2020

Gerealiseerd
Ruiterpad

Project
Randwijkse Waarden
Heteren
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Wandelen
Wie
Lucy (80) en Sofi (22)  

Waar
Hedelse Bovenwaard 

Lucy maakt elk weekend een mooie wandeling. Dit keer 

in de Hedelse Bovenwaard, samen met haar kleindochter 

Sofi. “Tijdens zo’n wandeling geniet ik het meest van 

alle bloemen”, vertelt Lucy. Ze wijst naar het bloeiende 

gras dat boordevol staat met kruisdistels, kattenstaart en 

jakobskruiskruid. “Sommige mensen vinden het misschien 

onkruid, maar ik kies altijd een paar mooie stengels uit. Die 

zet ik in de vaas op mijn tuintafel, want geplukte bloemen 

moet je buiten laten. Als je ze binnenzet, vergaan ze meteen. 

Met zo’n mooie bos in mijn tuin kan ik nog dagen nagenieten 

van de fijne wandeling in de natuur.”

Gerealiseerd
Natuurbeleving

Project
Hedelse Bovenwaard

Hedel

In samenwerking met
Gemeente Maasdriel, Boskalis  

en Natuurmonumenten

Opgeleverd 
2008
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Gerealiseerd
Dagrecreatie

Project
Honswijkerplas 
Tull en ’t Waal

In samenwerking met
Gemeente Houten en Recreatieschap  
Stichtse Groenlanden

Opgeleverd 
2016

In samenwerking met
Gemeente Overbetuwe, Dorpsraad Heteren 
en Geldersch Landschap & Kasteelen

Opgeleverd 
2020

Gerealiseerd
Natuurontwikkeling

Project
Randwijkse Waarden 
Heteren
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Perfecte omstandigheden 

Wie
Marco (45) 

Waar
Honswijkerplas  

Marco staat voor het eerst in vijfentwintig jaar weer op de 

surfplank. “Vroeger maakte ik hele tochten, maar om er 

weer even in te komen is de Honswijkerplas groot genoeg”, 

roept hij terwijl hij het zeil uit het water omhoogtrekt. De 

afgelopen maanden speurde Marco het internet af op zoek 

naar de echte oldskool windsurfspullen. Eindelijk waaide 

het hard genoeg om ze uit te proberen. Marco wijst naar het 

golvende water: “Echte schuimkopjes!” Dan gaat hij weer 

kopje-onder. Zijn vrouw Bianca moedigt hem aan vanaf de 

kant. Hondje Djolien vindt het maar niets, haar baasje zo 

ver van de oever. Bianca: “Zodra Marco aan de overkant in 

het riet belandt, springt Djolien in het water en zwemt ze 

piepend naar hem toe.”

Gerealiseerd
Dagrecreatie

Project
Honswijkerplas
Tull en ’t Waal

In samenwerking met
Gemeente Houten en Recreatieschap 
Stichtse Groenlanden

Opgeleverd 
2016
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In samenwerking met
Gemeente Overbetuwe, Dorpsraad Heteren 
en Geldersch Landschap & Kasteelen

Opgeleverd 
2020

Gerealiseerd
Vogelkijkscherm

Project
Randwijkse Waarden
Heteren

In samenwerking met
Boskalis (in opdracht van Rijkswaterstaat), 
gemeente Druten en Staatsbosbeheer

Opgeleverd 
2018

Gerealiseerd
Natuurlijke begrazing

Project
Afferdense en Deestse Waarden
Deest, Druten
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Waterschatten 
Wie
Maddie Jay (6)

Waar
Speeldammetje Honswijkerplas  

Het water in het kleine beekje dat de Honswijkerplas bij Tull 

en ’t Waal verbindt met de Lek staat laag. Zo kan Maddie Jay 

de bodem goed zien. Tussen de stenen heeft ze al heel wat 

bijzonders ontdekt. Supersnelle minivisjes, de schaar van 

een rivierkreeftje, dikke klodders zwarte modder. De kiezels 

zelf zijn ook het bekijken waard. “Sommige lijken net roze, 

mijn lievelingskleur!” roept ze uit. De mooiste worden aan 

de kant gelegd, de andere belanden op de dam die ze samen 

met haar vader aan het bouwen is. Haar vader kijkt vol trots 

naar de stevige stapel stenen: “Zo deden we dat vroeger ook 

in de Oostenrijkse bergen.”

Gerealiseerd
Waterspeelplaats bij stromend beekje

Project
Honswijkerplas

Tull en ’t Waal

In samenwerking met
Gemeente Houten en Recreatieschap  

Stichtse Groenlanden

Opgeleverd 
2016
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In samenwerking met
Boskalis (in opdracht van Rijkswaterstaat), 
gemeente Druten en Staatsbosbeheer

Opgeleverd 
2018

Gerealiseerd
Toegang voor publiek  
via een brug

Project
Afferdense en Deestse Waarden  
Deest, Druten

In samenwerking met
Gemeente Overbetuwe, Dorpsraad Heteren 
en Geldersch Landschap & Kasteelen

Opgeleverd 
2020

Gerealiseerd
Botenhelling

Project
Randwijkse Waarden
Heteren
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Goede vangst 
Wie
René (56)  

Waar
Honswijkerplas 

René staat tot zijn knieën in het water, maar heeft dankzij 

zijn waadbroek kurkdroge voeten. Verderop hebben ook 

zijn jongere broer, zoon, dochter en neefjes hun hengels 

uitgegooid. Bijna elke dinsdag gaat de groep samen vissen, 

lekker met broodjes en koffie in de tas. “En vaak kiezen we 

deze plek, aan de Honswijkerplas. Is het geen mooi uitzicht: 

het water met erachter de dijk en daarboven de wolken?” 

Soms hapt er een snoek of een snoekbaars. Die wordt dan 

weer voorzichtig terug in het water gelaten. Vandaag is nog 

niets gevangen. “Maar dat is ook helemaal niet belangrijk”, 

zegt René. “De rust en de gezelligheid: daar komen we voor.”    

Gerealiseerd
Vissen

Project
Honswijkerplas
Tull en ’t Waal

In samenwerking met
Gemeente Houten en Recreatieschap 
Stichtse Groenlanden

Opgeleverd 
2016
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In samenwerking met
Gemeente Overbetuwe, Dorpsraad Heteren 
en Geldersch Landschap & Kasteelen

Opgeleverd 
2020

Gerealiseerd
Ontmoetingsplek

Project
Randwijkse Waarden
Heteren

Gerealiseerd
Stromende beek bij de plas

Project
Hedelse Bovenwaard
Hedel

In samenwerking met
Gemeente Maasdriel, Boskalis  
en Natuurmonumenten

Opgeleverd 
2008

KIJK! ONS PORTFOLIO 45



46 KIJK! ONS PORTFOLIO KIJK! ONS PORTFOLIO 47

Tussenstop 
Wie
Aaltje en Roelof 

Waar
Randwijkse Waarden 

“De bolletjes opeten op zo’n mooie plek is toch veel fijner 

dan in de auto?” zegt Aaltje. Aaltje en haar man maken 

vandaag een lange autorit en zagen vanaf de snelweg de 

Randwijkse Waarden liggen. Aaltje: “We dachten: daar 

vinden we vast een picknickplek. Nou, dat is gelukt.”

Gerealiseerd
Ontspanning

Project
Randwijkse Waarden

Heteren

In samenwerking met
Gemeente Overbetuwe, Dorpsraad Heteren 

en Geldersch Landschap & Kasteelen

Opgeleverd 
2020
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Natuurlijke kromming  
Wie
Teun van der Werf

Waar
Zaarderheiken 

Het gebied rond verkeersknooppunt Zaarderheiken is nog 

grotendeels een bouwterrein. Toch is er tussen de enorme 

bergen zand, de grote bouwwerktuigen en de stalen 

rijplaten al een glimp op te vangen van het eindresultaat: 

een prachtig natuurgebied. Teun, projectmedewerker 

Landschapsontwikkeling bij Dekker, inspecteert de ondiepe 

beek die door het landschap krult. “De beek stroomde 

hier al, maar we hebben haar zo uitgegraven dat ze haar 

natuurlijke kromming weer terug heeft”, vertelt hij. Daarmee 

is de meanderende beek het eerste onderdeel van het 

natuurgebied dat Dekker heeft opgeleverd. Teun: “Nu kan 

de natuur haar werk doen. De flauwe oevers, krommingen 

en oude boomwortels zijn aantrekkelijk voor visjes, kikkers 

en allerlei soorten beplanting. Zo wordt dit straks een fijn 

gebied, voor mens én dier.”

Gerealiseerd
Natuurontwikkelling, herstel 
van de oorspronkelijke loop 
van de Everlose Beek

Project
Zaarderheiken
Knooppunt Zaarderheiker (Venlo)

In samenwerking met
J.C.H. Hecker en Zoon BV, gemeente Venlo 
en waterschap Limburg

Opgeleverd 
2020
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Dekker Groep is een familiebedrijf, ruim 100 jaar 

geleden opgericht. Het bedrijf levert grondstoffen 

voor de bouw van huizen, wegen en dijken en heeft 

een eigen binnenvaartvloot. Dekker is met ruim 

200 medewerkers actief in Nederland, België, 

Duitsland en Frankrijk. Het hoofdkantoor staat in 

IJzendoorn, in de uiterwaarden van de Waal. De 

corebusiness is natuur-inclusieve en duurzame 

zand- en grindwinning langs de rivieren. Dekker 

transformeert hierbij agrarische uiterwaarden in 

waterrijke natuur, met kansen voor biodiversiteit, 

hoogwaterveiligheid, energietransitie en recreatie. 

Zo werken wij aan de toekomst van Nederland.

Dekker. De nieuwe generatie grondstofwinners.


