
Aan: Kernteam herontwikkeling Heuff

In afschrift aan: leden Raad West Betuwe, via E-mail Griffie                                      

Van: Rienk Feddema(secr. Stichting Vurense Uiterwaardennatuur                           

Betr: Informatienota SOK herontwikkeling Heuffnatuurgebied 

Geachte Noortje Breij,

De SVU acht het van groot belang dat de in de informatienota en 

Samenwerkingsovereenkomst herontwikkeling Heuffterrein gehanteerde 

begrip ‘uiterwaardenpark’ vervangen wordt door ‘uiterwaardennatuur’             

De volgende redenen liggen daar aan ten grondslag:                                   

1)bij realisering van het begrip park worden de aanwezige natuurwaarden 

grotendeels vernietigd of verjaagd. Denk aan 184 plantensoorten, de 

wilgenbossen, delen van de 130 vogelsoorten(waarvan 40 op de rode lijst), 48 

broedvogels, deel 30 vleermuizen, en weg 4 keer de gemiddelde biodiversiteit

2)in relevante beleidsnota’s , waaronder de bindende Structuurvisie, staat dat 

‘de aanwezige natuurwaarden(lees wilde natuur rf)op hoogwatervrije terreinen 

kaderstellend zijn voor de mate waarin nieuwe natuur ontwikkeld kan worden’

3)in 2009 heeft de toenmalige officier van jusititie na onze aangifte van de 

Heuffkaalslag, ons en klop laten weten dat de genoemde natuurwaarden in het 

Heuffterrein onder de Habitatrichtlijn en Flora- en Faunawet vallen;                      

4)alle relevante beleidsnota’s benadrukken het belang van wilde uiterwaarden-

natuur, een uiterwaardenpark wordt nergens bepleit. Voor het dijkpark valt dat 

nog goed te billijken(daar is nu geen natuur); bij de Heuffnatuur is dat niet zo;

5)het verzoek om ‘uiterwaardenpark te vervangen door uiterwaardennatuur’ is 

door de meerderheid van de begeleidingsgroep meerdere keren gedaan; met 

als resultaat dat het door u serieus bekeken zou worden. 

6)in de begeleidingsgroep is ons toegezegd dat de uiterwaardenatuur minstens 

elf hectare (Vka 2013)zou omvatten, wellicht iets meer door vrijkomen van 

Buko. Verschillende beheerregimes (8ha en 3 ha)is niet conform de afspraak, 



maar lijkt ook problematisch te worden voor de aanvraag van de GNN-status 

We willen graag gerustgesteld worden of 11+ ha die GNN-status krijgt(ERK?);

7) voor het overige blijven de grote bezwaren van GNMF, SBB en SVU van 

kracht tegen een woonwijk bij de rivier ten Zuid-Oosten van de steenfabriek, 

zoals u toegezonden en in de bijlage als SVU-samenvatting nog is bijgesloten;

Vriendelijke groet,                                                                                                               

Rienk Feddema(secr. Stichting Vurense Uiterwaardennatuur; SVU);                        


