
Stichting Vurense Uiterwaardennatuur (SVU).

Doelstelling SVU
1. De Stichting Vurense Uiterwaardennatuur stelt zich algemeen ten doel het bevorderen van 
het behoud en de versterking of uitbreiding van de Vurense Uiterwaardennatuur (vanaf Fort 
Vuren tot ter hoogte van de Zeiving)

Subdoelen SVU
1.1. -het bevorderen van behoud en zo mogelijk de uitbreiding van de flora en fauna in de  
 Vurense uiterwaarden. In het bijzonder van de vele (beschermde) vogelsoorten, vleermuizen, 
 planten, bomen en struiken in de Hondswaard, het Heuffgebied en de weide-uiterwaarden ten 
 Oosten van het dorp Vuren tot ter hoogte van de Zeiving;

1.2. -het bevorderen van behoud en versterking van de plantensoortendiversiteit in de Vurense 
 uiterwaarden. Primair omdat  de soortendiversiteit in het algemeen terugloopt, maar ook 
omdat bijenpopulaties daarvan existentieel afhankelijk zijn. Verder behoort de aanplant van 
hardhout ooibos op delen van het Heuffgebied tot de mogelijkheden.

1.3.  -het bevorderen van het doortrekken van de ecologische EHS-groenzone langs de 
rivier   

 waar dit nog niet gebeurd is (in aanvulling op reeds bestaand EHS-gebied). En in het  
 verlengde hiervan rustige recreatie in de uiterwaardennatuur stimuleren en waar nodig 
 indirect in goede banen laten leiden; 

1.4. –het ten uitvoer brengen van de inhoud en de uitslag van de SVU/ATBH- 
 handtekeningactie in 2007 waar 58% van de Vurensen zich vóór behoud van wilde  
 Heuffnatuur (en dus tegen bebouwing van die natuur) uitspraken, alsook vóór identiteit  
 versterkende lintbebouwing langs de dijk van het Heuffgebied en het Bukoterrein;

1.5.  -meedenken over, of eventueel onder voorwaarden mede zitting nemen in het beheer 
van   

 een bepaald uiterwaardgebied, zoals heel eventueel in de toekomst de SVU inzake het 
 Heuffnatuurgebied gevraagd wordt;

1.6. -zonodig met Staatsbosbeheer, Gelderse Milieufederatie, stichting Symbiose, Nieuwe   
Hollandse Waterlinie en Nationaal Landschap Rivierenland afstemmen en overleggen waar 
het om natuurontwikkeling en recreatie in de uiterwaarden gaat;

1.7.-indirect bevorderen dat de resten van het cultureel erfgoed de steenfabriek in het
 Heuffgebied behouden blijft en waar mogelijk een culturele/restauratieve functie en een 
 natuurinformatie centrum krijgt; 
Middelen om de doelstelling dichterbij te brengen zijn:

-Voorlichting in de vorm van achterbanavonden/presentaties, mailinformatie, flyers, 
 nieuwsbrieven, presentaties op  hoorzittingen en inloopavonden, debatavonden en
 intern regelmatig leden/participantenoverleg;

-lobby in de vorm van contacten met gemeente, gemeenteraad, Waalweeldemensen,  
 Provincie, Waterschap, Rijkswaterstaat, Stuurgroep Waalweelde, Spiegelgroep Waalweelde, 
 Staatsbosbeheer (SBB), Gelderse Milieufederatie(GMF), Nieuwe Hollandse Waterlinie, 



 Stichting Symbiose, etc..

-zitting nemen in overleggen met de gemeente, de eigenaar van Heuffgebied, de eigenaar van 
 Buko, de groep Verontruste Vurenaren(VV’ers) en bovengenoemde organisaties. Alles met 
 het oogmerk de doelstelling dichterbij te brengen(zoals nu beoogd wordt vwb Heuffgebied);

-contact met de media onderhouden, ze op allerlei manifestaties uitnodigen en ze voorzien 
 van artikelen en interviews. Waar nodig/mogelijk ook via sociale media;

-deelname aan conferenties en open dagen die de uiterwaardennatuur betreffen;

-waar nodig/mogelijk geld en fondsen inzamelen en subsidies aanvragen om delen van de 
 doelstelling naderbij te brengen;

-waar nodig handtekeningacties en manifestaties organiseren, dan wel nieuwsbrieven langs de 
 deur in Vuren bezorgen om informatie te verstrekken en indirect delen van de doelstelling 
 dichterbij te brengen;


