
Pleidooi om het Vka van 2013 over te hevelen naar lintbouw op/langs de dijk 2019

Structuurvisie/MER punten

1. de nota Structuurvisie (5-11-2015) stelt in de inleiding dat zij voor gemeenten en Provincie de hoofdlijnen 

bevat van de voorgenomen ontwikkeling van een gebied in ruimtelijke zin; de nota stelt met zoveel 

woorden dat ze weliswaar richtinggevend is, maar niet per se  dichtgetimmerd; vandaar het Vka van 2013;

2. de Emabvergunning  op het Heuffgebied is niet per se aan de locatie op of bij de steenfabriek gebonden ;

3. waar we bij Emab aanvankelijk vooral aan drijfwoningen langs, op of bij de dijk dachten, is dat nu met het 

vertrek van Buko ook mogelijk geworden; evenals dijklintbebouwing;

4.  de veiligheid voor huizen langs de dijk is vele malen groter dan die bij de steenfabriek/en de rivier;

5. in de laatste sessie van de Heuff-begeleidingsgroep (mei 2019)bestond er in over grote meerderheid een 

voorkeur voor variant 2. Lees  samengevat: op één plek lintbouw op de dijk plegen;

6. in de concept MER staat aangegeven dat in het Waterschaps-VKA voor 2 km nog geen oplossing is 

voorgesteld (voornamelijk Heuff en Kerkewaard); kortom kiezen voor lintbebouwing en afzien van 

bouwplek bij de rivier is nu nog goed mogelijk;

7.  hoogwatervrij bij de steenovens hoeft met de extremen van het weer lang niet altijd hoogwatervrij te 

betekenen;

8. de risico's van schade en toegangsbelemmering op de bouwplaats bij de steenovens/rivier kunnen niet 

verzekerd worden;

9. de aanwezigheid van bestaande natuurwaarden op een hoogwaterterrein is  kaderstellend voor de mate 

waarin nieuwe natuur ontwikkeld kan worden;

10. natuur en bos kunnen alleen plaats maken voor een ander ruimtegebruik als er voor de specifieke 

locatiegebonden ontwikkeling geen alternatieve locaties zijn (die is  er nu wel: namelijk bij de dijk; rf);

11. de effecten van het Vka voor de locatie Heuffterrein worden volgens de MER pas in planuitwerkingsfase 

nader uitgewerkt;

12. als  locatiegebonden natuur wordt onttrokken, dient dat elders in WaalweeldeWest gecompenseerd te 

worden; voor de dijkbouwplek ex-Buko is dat echter hoegenaamd niet het geval?; 

13. voor de rivier/steenovenplek  zal overwogen worden of het wenselijk is om het gedeelte dat als natuur 

ingericht wordt, onderdeel te maken van het Gelders Natuurnetwerk(GNN); De MER zegt daarentegen dat 

op verzoek van de eigenaar de aanvraag van de GNN-status in het VKA is vervallen; 

14. De geplande ecologische verbindingszone tussen natuurnetwerken(was EHS/nu GNN) langs de rivier wordt 

door eventuele woningbouw bij de rivier in zijn realisatie bemoeilijkt; 

15. Een apart woningbouw contingent voor Heuff zoals in 2013 is niet meer van toepassing. Dorpen in de regio 

dienen dat zelf  onderling te regelen met toestemming van de Provincie. Het feit dat men nu in West 

Betuwe de grens van het aantal toegemeten woningen substantieel heeft overschreden, geeft aan dat hier 

de bottleneck niet echt zit; 

Conclusie 1

Vrijwel al deze punten uit de Structuurvisie/MER, zijn negatief voor de bouwplek van het VKA van mei 2013 bij 

de steenovens/en rivier. Daarentegen pleiten al deze punten totaal in het voordeel van lintbebouwing op één 

plek  langs de dijk.

Citaten Startnotitie Structuurvisie Waalweelde West(WWW); Masterplan;  Handreiking Ruimtelijke 

Kwaliteit

1. op pagina 18 van Startnotitie Structuurvisie/MER WWW staat: ”maximaal 20% van het plangebied 

(hoogwatervrije terreinen;rf) mag bebouwd worden”. Dat is voor het Heuffgebied nu  16 ha : 5= 3ha;



2. op pag. 51 Startnotitie Structuurvisie/MER WWW en op pag 102 Masterplan WWW staat: “de ontnomen 

ruimte voor rivierverruiming dient minimaal te zijn, de inrichting dient hierop te worden afgestemd door 

ontwikkeling plaats  te laten vinden in stroomluwe delen van de uiterwaard parallel aan de dijk”;

3. op pagina 22 van het Masterplan wordt onder wonen als uitgangspunt geformuleerd: “in de handreiking 

Ruimtelijke Kwaliteit is als uitgangspunt geformuleerd nieuwe woningen vooral aan de dijk te koppelen”;

4. op pagina 34 Masterplan onder Wateropgave staan de volgende voorwaarden voor bouwen op 

hoogwatervrij terreinen: “het bouwen dient vanuit veiligheidsoogpunt en om opstuwing tegen te gaan bij 

voorkeur in stroomlijn met de rivier in stroomluwe delen en dus parallel langs de dijk te worden gepland”.

5. Idem: “ook vanuit oogpunt Ruimtelijke Kwaliteit is het bouwen van buitendijkse woningbouw langs de dijk 

de gewenste richting voor dit gebied”;

6. op pag 52-54 Masterplan wordt gesteld: “door dijkverzwaring zijn in het verleden complete 

dijkbebouwingen verdwenen. In het streefbeeld wordt deze traditie nieuw leven in geblazen”;

7. op pag 27 Startnotitie Structuurvisie WWWest. Gebiedsspecifiek staat: “Vuren, Heuffterrein. Ontwikkeling 

wonen langs de dijk op zowel het Heuffterrein als in Vuren Oost (Ytong terrein) in combinatie met behoud 

en ontwikkeling van natuurwaarden en hydraulische optimalisatie(……) Compact bouwen dicht bij kern 

Vuren”;

8. het Masterplan meldt op pag. 40: “Hoogwatervrije terreinen kunnen eventueel benut worden als droge 

uiterwaardennatuur, zoals hardhoutooibos of stroomdalgrasland. Een voorbeeld is het Heuffterrein”. En 

even verder: “Een belangrijk doel van Waalweelde, naast waterstandsverlaging, is dat er een robuust 

surplus aan natuur wordt gerealiseerd dat tegen een stootje kan”;

9. idem op pag 42 wordt gesteld: “De aanwezigheid van bestaande natuurwaarden( bv wilde natuur;rf) is 

kaderstellend voor de mate waarin nieuwe natuur ontwikkeld kan worden”( nb: dubbele bron geciteerd);

10. het Masterplan op pag. 22 stelt:  “Doordat er in de uiterwaarden geen volkshuisvestingsbelang is en alleen 

vanuit ruimtelijke kwaliteit een invulling wordt gegeven, zou het streven moeten zijn om de rode invulling 

zo beperkt mogelijk te laten zijn. Dit ook om de bovenliggende natuurwaarden van de uiterwaard(EHS) zo 

min mogelijk te benadelen”;

Conclusie 2

Al deze citaten uit de Startnotitie Structuurvisie Waalweelde West; Masterplan en Handreiking Ruimtelijke 

Kwaliteit wijzen onmiskenbaar in de richting van lintbebouwing langs/op de dijk; en wijzen de bouw bij de rivier 

en steenovens totaal als ongewenst af;

   

Vertrek  Buko en VKA mei 2013

1. wanneer het kernteam/Waterschap het VKA van 2013 en Schetsontwerp en Nota van Uitgangspunten als 

uitgangspunt neemt, dan dient het ook de toenmalige beleidskaders van Gemeenteraad en Provincie over 

te nemen: namelijk beperkte woningbouw en op één plek bouwen. Met willekeur is niemand gebaat. Nu 

er nog gekozen kan worden zou lintbebouwing langs de dijk het op alle fronten winnen van de plek bij de 

rivier en steenovens; 

2. nu Buko uitgekocht is, het bouwen tot één plek beperkt kan worden, en dit de Heuffnatuur (lees ca 184 

plantensoorten; ca 130 vogelsoorten, (waarvan 40 op de rode lijst; 48 broedvogels en 30 soorten 

broedvogels) ca 35 vleermuizen met ca vier soorten in de steenfabriek; wilde natuur en bovengemiddelde 

biodiversiteit),   betere overlevingsmogelijkheden biedt, wint  Emab-lintbebouwing langs/op de dijk  het 

totaal van de Emab-bouwplaats bij/op de steenfabriek/rivier; 

3. met Vuren aan de Waal bedoelt men feitelijk 'woningbouw aan de Waal’. Dat zou je voor de natuur niet 

moeten willen, De voetafdruk van 2 woonwijken kan de Heuffnatuur niet dragen. Er zijn 'bovendien 

gemakkelijk drie  toegangswegen zonder woonwijk te  realiseren die elke Vurenaar kan verbinden met de 

rivier. Juist het bouwen van een woonwijk bij de rivier belemmert voor burgers de toegang tot de rivier;



4. lintbebouwing hoort niet alleen bij de identiteit en traditie van het dorp, het was ook de uitkomst van de 

handtekeningactie in 2007 door de ATBH(voorloper SVU) onder alle Vurenaren van 18 jaar en ouder: 58 % 

was tegen bebouwing van het Heuffgebied, m.u.v. lintbebouwing langs de dijk;

5. eigenaar Klop heeft met Heuff een legitiem particulier exploitatiebelang. In 2004 heeft de gemeenteraad 

echter,  op aanwijzing van de minister,  de bestemming van bedrijfsterrein veranderd  in de publieke 

bestemming natuurontwikkeling. Anders gezegd: bij de weging van stemmen zouden de stemmen achter 

het algemeen/publiek belang (lees: burgers, gemeenteraad, provincie) eigenlijk  zwaarder dienen te wegen 

dan die van de vertegenwoordigers en adviseurs van het particulier belang. Algemeen belang gaat immers 

boven particulier belang;

6. het aangekondigde vertrek van Buko is een groot succes voor het Waterschap, de burgers, de 

natuuractoren en de eigenaar van Heuff en maak, in plaats van rivierbouw,  de alom al in 2013 aanbevolen 

lintbebouwing langs de dijk mogelijk. 

7. Ook de Structuurvisie/MER , het Masterplan, de Startnotitie Structuurvisie, de handtekeningactie en de 

Handreiking ruimtelijke Kwaliteit pleiten allen voor minimale woningbouw op het hoogwatervrije 

Heuffterrein in de stroomluwe delen van de uiterwaard parallel aan de dijk.(lees: beperkt op één plek 

langs/op de dijk; rf) 

8. tenslotte is ook vanuit de nota Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit het bouwen van woningen slechts langs 

de dijk de gewenste richting voor dit Heuffgebied; 

Conclusie 3

De flora en fauna van de Heuffnatuur zijn  van een ongekende rijkdom – de biodiversiteit  is volgens biologen 

vele malen groter dan in een doorsnee uiterwaard – maar is ook een kwetsbare parel  die geen twee 

woonwijken in het Heuffgebied verdragen kan. De geciteerde nota’s zijn zonder uitzondering nadrukkelijk 

tegen bouwen bij de rivier en bepleiten unaniem beperkte woningbouw op of langs de dijk;

Mocht dit voor de eigenaar moeilijk financieel worden dan is daar mogelijk in te voorzien door de  concessie bij 

lintbebouwing op/langs de dijk iets uit te breiden. Op één plek bouwen en beperkte woningbouw golden ook 

als uitgangspunten in het VKA van 2013; overigens is de Heuffruimte ten westen en ten oosten van de Bukoplek 

tot de Zeeuw (in totaal ca 150 +50= 200m) is ook eigendom van Klop en kan dus ook benut worden   

Drie toegangswegen en wandelpaden kunnen de verbinding van Vurenaren met de rivier realiseren,  het VKA 

van 2013 met 5 villa’s  en ca 10 appartementen bij de rivier belemmert daarentegen die toegang eerder;

De geciteerde nota’s Structuurvisie/MER, WWW, de Startnotitie Structuurvisie WWW, de uitkomsten van de 

Handtekeningactie SVU, het Masterplan en de Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit pleiten unaniem voor 

lintbebouwing op/langs de dijk; en tegen bouwen bij de rivier. Deels vanwege de wens om een robuuste 

natuur te ontwikkelen, deels vanwege vitale zaken als veiligheid, ruimte voor de rivier, de identiteit van 

dijklintdorpen en ruimtelijke kwaliteit. Nu Buko weg gaat, kan een faire deal  werkelijkheid worden.   
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