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Welkom
Welkom in Randwijk en Heteren, waar de Gemeente Overbetuwe 
in samenwerking met de beide dorpsraden twee mooie 
wandelroutes voor u heeft uitgezet.

 Rondje Randwijk  4,7 kilometer

 Rondje Asterd  6,9 kilometer

Het startpunt van beide routes is op het parkeerterreintje/
camperplaats van de Nijburg aan de Nijburgsestraat. Op de 
wandelkaart ziet u de bewegwijzerde route.
Onderweg komt u enkele informatieborden tegen over de natuur, 
cultuurhistorie en het grondgebruik. 

U wandelt over geasfalteerde wegen en deels over natuurlijke 
paden. Wij raden u daarom aan goed waterdicht schoeisel 
te dragen. Honden zijn alleen aangelijnd op de wandelroute 
toegestaan. 

Wij wensen u een prettige wandeling.

Prachtig rivierenlandschap
Het landelijk gebied tussen Heteren en Randwijk is een 
kleinschalig gebied dat ligt langs de rivier de Neder-Rijn. Het 
gebied kenmerkt zich door een afwisseling van akkers, weilanden 
en boomkwekerijen. Aan de zuidzijde grenst het aan een open 
komgebied met weidebouw. De geschiedenis van dit landelijk 
gebied kunt u waarnemen in het landschap. Zo start u de route 
bij de Nijburg, de plaats waar in de 14e eeuw het kasteel de 
Nijburg heeft gestaan. Ook kunt u karakteristieke elementen van 
het rivierenlandschap zien, zoals het oude weggetje De Asterd, 
steenfabrieken en ruilverkavelingsbosjes.

Algemene informatie
• In de dorpen Heteren en Randwijk zijn meerdere   
 horecagelegenheden
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Rondje Randwijk
Randwijk is een typisch Betuws dorp. Het dankt zijn ontstaan aan 
een stroomrug die werd afgezet door een voorloper van de Waal 
(of de Rijn) die ooit van Herveld naar Randwijk stroomde. 
Nog steeds zijn delen van deze stroomrug in het landschap te 
zien. De Romeinen en Bataven hebben het restant van deze oude 
rivierloop benut als natuurlijke haven. Randwijk heeft daarmee 
een Romeinse oorsprong.
 

Vanaf het parkeerterrein (zie plattegrond van de Nijburg) loopt 
u linksom of rechtsom langs de slotgracht. Aan het eind op 
het fietspad naar rechts.

De Nijburg
De Nijburg (of: Nyenborch) was een 14e eeuws kasteel in 
Randwijk/Heteren. Sinds 1372 is het bekend als bezit van de 
heren van Homoet dat in 1486 overging aan de graven van den 
Bergh. In 1797 werd het verkocht aan de familie Ockhorst. Nu zijn 
alleen nog de zware aarden wallen zichtbaar, die in de jaren ‘80 
van de vorige eeuw zijn gereconstrueerd.

Over het kasteel gaat de volgende sage:
In de Spaanse tijd werd het slot Nijburg voortdurend belegerd. Het 
was door de bewoner echter zo goed versterkt, dat de pogingen 
om het slot te overmeesteren, telkens faalden. Ten laatste trokken 
de Spanjaarden alle krachten samen, beschoten dag en nacht 
de burcht en bestormden hem. Toen zij er binnendrongen was 
alles uitgestorven in het eenzame slot. Alleen de ridder zat in 
z’n slotzaal te werken: hij had een geschrift voor zich. De vijand 
drong binnen en eiste, dat hij zich overgaf. “Nu niet en nooit niet”, 
antwoordde de ridder, nam een stuk hout van het vuur en stak 
die in een vat met buskruit. Toen vloog hij met z’n vijanden in de 
lucht. Van het kasteel bleef slechts een puinhoop over. 
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Arbeiderswoningen aan de Nijburgsestraat

Arbeiderswoningen
U wandelt langs een aantal woningen, die in de jaren ‘30 van 
de twintigste eeuw zijn gebouwd voor de arbeiders van de 
Steenfabriek Randwijk. De steenfabriek staat nog steeds aan 
de Rijn, maar werkt niet meer commercieel. Het is nu een 
smalspoormuseum. De arbeidershuisjes zijn relatief klein. Ze 
vallen op in het landschap doordat er slechts één rij huizen is 
gebouwd in het buitengebied. Ze konden in de crisistijd van de 
dertiger jaren heel goedkoop worden gebouwd met stenen van de 
steenfabriek en op grond van de steenfabriek.

Eerste straat rechts: de Achterstraat in.
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Oude boerderijen
In 1901 is vrijwel het hele dorp afgebrand. Veel boerderijen en
huizen zijn daarom in de bouwstijl van die tijd gebouwd. Tijdens
de nasleep van de Slag om Arnhem in 1944 en 1945 zijn in
Randwijk opnieuw veel huizen en boerderijen verwoest of zwaar
beschadigd. Er stond Duits geschut op de Wageningse Berg. Er
zijn daardoor weinig echt oude boerderijen over. De enige grote
boerderij die nog over is, ligt aan de Bredeweg: boerderij Het
Klaphek. Ook is er een mooie, relatief kleine boerderij gespaard
gebleven aan het begin van de Achterstraat. Let u op de originele
houten achtergevel. Deze is volgens overlevering gebouwd in
1860 en nog nagenoeg in oorspronkelijke staat.

De rijkste boerderijen langs de Achterstraat lagen aan de hoge
westkant. Dit is de zuidwestelijke oeverwal van de pre-Romeinse 
rivierloop. De bedding zelf lag aan de oostkant. Een stukje ervan 
is nog herkenbaar aan een populierenbosje dat in de lage, oude
rivierloop is geplant, ongeveer op de plaats waar u linksaf het
fietspad op gaat. Iets verder loopt nu ook nog een klein slootje,
de rest van de loop is dichtgeslibd. Hier staan twee typische
boerderijen uit de Wederopbouwperiode (Delftse School) van
net na de Tweede Wereldoorlog, net als huis en schuur van

boomkwekerij MABO. Waar de Achterstraat bij de dijk
komt, heeft een inheems-Romeins dorp gelegen. Er is

allerlei Romeins aardewerk opgegraven, waaronder
amforen (wijnkruiken).

 Een oeverwal is een relatief hoog, zandig deel van een 
 rivieroever, ontstaan door afzetting van zand.

Boerderij Gaasbeek
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Voordat u bij de dijk bent, slaat u linksaf het fietspad in. 
(direct voorbij Achterstraat 12, boomkwekerij MABO)

Halverwege het fietspad, tussen de dijk en de kerk, ziet u een 
ooievaarsnest, dat elk jaar door een ooievaarspaartje wordt 
bewoond.

Ooievaarsnest
Eind tachtiger jaren van de vorige eeuw werden achter de kerk in
Randwijk twee grote palen geplaatst met er bovenop een plateau
geschikt voor een ooievaarsnest. Na enkele jaren werd één van
de nesten door een ooievaarspaar in gebruik genomen.
Nu wordt ieder jaar in het vroege voorjaar hetzelfde nest door
waarschijnlijk hetzelfde paartje bewoond, waarbij je vaak het
typische ooievaarsgeluid “klepperen” in de omgeving hoort. Het
paartje vindt vooral veel voedsel in de nabijgelegen drassige
uiterwaarden.
Nagenoeg elk jaar worden er twee jonge ooievaars geboren,
maar niet ieder jaar overleven de jongen het. Toch gaat het goed
met de ooievaars. Vanaf het moment dat de jonge ooievaars 
kunnen vliegen worden ze klaargestoomd om de lange reis naar 
Midden-Afrika te kunnen volbrengen om daar te overwinteren.

Aan het einde van het fietspad linksaf de Kerkstraat in. 
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Oranjegezindheid
Halverwege de Kerkstraat ziet u aan de rechterzijde de 
Beatrixlinde, één van de vijf lindes, die ter ere van het 
Koningshuis geplant zijn.

Het dorp heeft een Oranjevereniging, die in 2013 100 jaar 
bestond, wat op grootse wijze door het gehele dorp is gevierd. 
Nog steeds wordt het dorp bij bevrijdingsfeesten en koninklijke 
evenementen opgetuigd met prachtige bogen, vlaggen, versierde 
straten etc. waarbij voor de dorpsgemeenschap van alles is te 
doen. Deze koningsgezindheid komt ook tot uitdrukking in de vijf 
‘oranjebomen’, die verspreid over het dorp in het verleden zijn 
geplant:
1.  Julianaboom in de Emmastraat 
 ter gelegenheid van haar 70e verjaardag.
2.  Beatrixlinde in de Beatrixstraat 
 ter gelegenheid van haar 50e verjaardag.       
3.  Willem Alexanderlinde ter gelegenheid van zijn geboorte.
4.  Huwelijkslinde in de Erfstraat 
 ter ere van het huwelijk van Willem Alexander met Maxima.
5.  Amalialinde op het Dorpsplein 
 ter gelegenheid van haar geboorte.

Einde Kerkstraat rechtsaf de Bredeweg op. 
Voor het plaatselijke kerkhof gaat u rechtsaf de Prins 
Bernhardstraat in en na een 50 meter linksaf de Johan 
Frisostraat in.

Kerkhof
De begraafplaats is aangelegd in de latere jaren van de 19e 
eeuw. Het kerkhof was in eerste instantie bedoeld voor alle 
inwoners van Randwijk. De bevolking bestond in het begin 
overwegend uit hervormden. Met de komst van steeds meer 
arbeiders (van o.a. de steenfabrieken) kwamen er ook meer 
katholieke inwoners. Toen in 1949 de Rooms-Katholieke kerk 
in Indoornik werd gebouwd, werd daar een R.K. begraafplaats 
aangelegd. Vanaf dit moment werden hier de katholieken 

Amalialinde op het Dorpsplein
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begraven. De begraafplaats aan de Bredeweg bleef beschikbaar 
voor alle niet-katholieke inwoners van Randwijk en omgeving. 
Vooral in de tweede helft van de 20e eeuw kwamen er in het 
dorp allerlei mensen bij, die voor werk of studie op Wageningen 
of elders georiënteerd waren. Zo ontstond een bevolking die 
grofweg uit drie groepen bestond.

Na ongeveer 100 meter slaat u rechtsaf. U steekt de speeltuin 
over naar de Willem Alexanderstraat (2e straat links). 
Na 50 m rechts het voetpad in en aan het einde hiervan 
rechtsaf. 

Machinefabriek De Lebo
Het gebouwtje links tegenover u is de vroegere Randwijkse 
smidse van Leo Bouwman, de smid die zijn vurige arbeid liet 
uitgroeien tot een machinefabriekje. Via een speciaal procedé 
vervaardigde hij irrigatie- en brandweerpompen. Het speciale 
aan zijn pompen was de porseleinen zuiger, die niet met olie 
gesmeerd hoefde te worden. De oudere typen brandweerwagens 
hebben soms nog zo’n “Lebo-pomp”. In het begin van de jaren 
zeventig hief Bouwman het bedrijf op. Fabriek, woonhuis en 
loodsen kwamen in 1976 leeg te staan. Ze werden in die tijd 
benut (gekraakt) door deels ondernemende jonge mensen, die 
er bedrijfjes begonnen. Tegenwoordig zetelt de pianostemmer 
en -handelaar Leendert van der Waal in het gebouw en nog drie 
andere kleine bedrijven.

Eerste straat links richting kerk. 

Platanen bij Kerkhof

Machinefabriek De Lebo
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Hervormde kerk

Hervormde kerk
Op de hoek van de Kerkstraat en de Dijkstraat vinden we de 
Hervormde kerk (rijksmonument). Deze kerk wordt al genoemd in 
documenten uit 1395. Waarschijnlijk heeft er rond deze tijd een 
eenvoudig tufstenen kerkzaaltje gestaan. Deze eerste kerk is 
later vernieuwd of hersteld. Uit opgravingen en onderzoek blijkt 
dat er later een toren is bijgebouwd. In de loop van de 15e eeuw 
zijn het koor en schip vervangen. Het koor en de eindgevels 
zijn in verband gemetseld, waaruit valt op te maken dat zij 
waarschijnlijk in dezelfde periode zijn neergezet.
In 1901 is de kerk uitgebrand en in 1925 verbouwd en veranderd. 
Een aantal pijlers tussen schip en zijbeuken zijn toen gesloopt 
en in plaats van spitsbogen werden aan de noord- en zuidkant 
rondbogen geslagen. Verder werden de vensters vergroot om 
de lichtval te verbeteren. In de winter van 1944-‘45 hebben 
de Duitsers de toren kapotgeschoten, waarbij ook een groot 
deel van het schip van de kerk verwoest werd. Na de Tweede 
Wereldoorlog is aan de westkant een nieuw stuk gemetseld en is 
een eenvoudig torentje als dakruiter geplaatst.

U wandelt rond de kerk en vervolgt uw weg naar de Rijndijk 
(Dijkstraat). Op de dijk aangekomen steekt u die naar rechts 
over en aan de andere kant weer naar beneden, waar u uw 
weg naar rechts vervolgt onderlangs de dijk.
 

Een dakruiter is een torentje dat bovenop de nok van een gebouw 
schijnt te rijden. Het bekendst zijn ze geworden in de kerkbouw.
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 Een castellum was een fort voor hulptroepen van het 
 Romeinse Rijk.

Lek of Laak, Limes en Rinwic
De oude rivierloop langs het dorp uit de Romeinse tijd is in de 
uiterwaard nog te herkennen als een sloot met knotwilgen: de 
Laaksloot. Verder naar het westen mondt deze oude rivierloop 
bij de buurtschap Lakemond uit in de Rijn. Ook de naam van het 
Lexkesveer is met deze Laak of Lek verbonden.
De Rijn was de noordgrens van het Romeinse Rijk: de Limes. 
De Romeinen hadden hier een castellum, dat vermoedelijk in de 
uiterwaarden heeft gelegen. De resten ervan zijn vrijwel zeker 
weggespoeld door de rivier, die vroeger vaak zijn loop verlegde.
Het bijbehorende haventje heeft ook in de Middeleeuwen een 
belangrijke rol gespeeld. Randwijk (“Rinwic” heette het toen) lag 
dicht bij de grens van het bisdom Utrecht en het hertogdom Gelre. 
Alle goederen die over de Rijn werden vervoerd, moesten worden 
uitgeladen in de haven. Daarna konden de goederen worden 
verhandeld, of weer worden ingeladen en verder vervoerd. 
Halverwege de Middeleeuwen verzandde de oude rivierloop zo 
ver, dat het handiger werd om aan de andere kant van de Rijn tol 
te gaan heffen. Zo ontstond Wageningen.

Wageningse Berg 
Hier heeft u zicht op de Wageningse Berg met een hotel en de 
seniorenflat ‘Belmonte’. In de verte, voorbij Heteren, ziet u aan de 
overkant de stuwwal van Doorwerth.
Het is nauwelijks voor te stellen dat de Wageningse Berg vast 
zat aan de Grebbeberg en de stuwwal bij Doorwerth aan de 
heuvels van Nijmegen, Ubbergen en Beek. De rivier heeft heel 
wat zand verzet. Het is ook al lang geleden: zo’n 200.000 jaar. De 
stuwwallen zijn ontstaan door twee enorme reuzenbulldozers in 
de vorm van ijstongen of gletsjers die vanuit Scandinavië in deze 
omgeving tot stilstand kwamen.

Wageningse berg
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Eén ijstong kwam door het dal van de Gelderse vallei, de ander 
door het dal van de IJssel, met een zijlobje om Arnhem heen 
naar Doorwerth. Hun vooruit en opzij geschoven ‘bulten’ vormden 
stuwwallen (o.a. de huidige Wageningse Berg). Toen de gletsjers 
veel later, na de IJstijd, gingen smelten stroomde het smeltwater 
over de opgestuwde heuvels en nam zand mee. Sindsdien 
hebben water, weer en wind (de elementen dus) en mens en dier 
het gletsjerlandschap omgevormd tot wat het nu is: een bijzonder 
cultuurlandschap, waar de mens de laatste tweeduizend jaar 
steeds grote invloed op heeft gehad.

Verderop heeft u mooi zicht op de steenfabriek ‘Randwijk’ en de 
papierfabriek Parenco, gelegen aan de Rijn. 

Gelders smalspoormuseum in 
de Steenfabriek ‘Randwijk’
Klei uit de uiterwaarden werd tot stenen gebakken in steenfabriek 
Randwijk. Voor het transport werden kleine treintjes ingezet: van 
kleiput naar steenbakkerij.
Industrieel smalspoor vond in Nederland op ruime schaal 
toepassing. Vooral bij steenfabrieken werd deze vorm van 
transport veel ingezet. Er liepen soms kilometerslange lijnen 
door de uiterwaarden, vanaf de kleiputten naar de stort op het 
fabrieksterrein.
Bij steenbakkerij Randwijk is een uniek stukje 
smalspoorgeschiedenis te bewonderen, beheerd door de 
Gelderse Smalspoor Stichting.
De stichting organiseert regelmatig rijdagen (www.smalspoor.nl).
Wat de steenoven zelf betreft: ondanks dat in 2003 een aantal 
ovenkamers zijn ingestort, worden hier tot op heden op bestelling 
allerlei soorten handvormstenen gebakken.

Papierfabriek Parenco
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Een smalspoor 

U wandelt rechtdoor een flink stukje verder onderlangs de 
dijk tot u bij een monument van de 2e wereldoorlog komt.

Monument 2e wereldoorlog
In de 2e wereldoorlog is er in het najaar van 1944 in de omgeving 
van Randwijk zwaar gevochten. Randwijk lag midden in het 
gebied dat door de Amerikanen ‘Het eiland’ werd genoemd: 
tussen de rivieren Neder-Rijn en Waal met Dodewaard en 
Opheusden in het westen en Arnhem en Nijmegen in het oosten. 
Een beroemde actie was de succesvolle aanval van Dick 
Winters met ongeveer 20 paratroopers op twee Duitse SS 
Volksgrenadiers-compagnieën (circa 175 soldaten), die volledig 
werden verrast en verslagen. Op de kruising van de Randwijkse 
Rijndijk met de weg naar de steenfabriek ‘Randwijk’ staat een 
gedenkmonument bij de plaats waar dit gebeurde. 

Dan rechtsaf naar boven, de dijk oversteken en naar beneden 
richting de Nijburg, waar u  het eindpunt van deze route 
bereikt.

Monument 2e wereldoorlog
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Rondje Asterd

Beginpunt Nijburgsestraat tussen Heteren en Randwijk in. 
Volg het fietspad westwaarts (richting Randwijk en Indoornik) 
en sla vóór de arbeidershuizen linksaf bij de straat De Asterd.

De Asterd
De Asterd is niet zo maar een ruilverkavelingsweggetje in het 
polderland. Dat zien we al door het slingerende verloop; dat 
duidt op een oud weggetje met onregelmatige verkaveling 
erlangs. Hoewel het laaggelegen gebied is, zit hier in de ondiepe 
ondergrond dezelfde oude stroombaan van de Rijn die we ook 
zagen in het Rondje Randwijk en die vanaf Herveld dwars door 
de Betuwe slingert. De riviergeul was in de Romeinse tijd al 
verland en hier uitgevlakt door latere kleiafzetting rondom. Maar 
niet overal. We komen voorbij een nieuwe boerderij, eenzaam 
gelegen in het polderland. Het weggetje buigt er omheen en gaat 
dan verder, dieper de polder in. Langs de kant staan knotwilgen. 
Maar kijken we de andere kant op, achter de boerderij, dan zien 
we een hoger gelegen akker: het stuk van de stroomrug dat zo 
hoog was, dat er bijna geen klei op is afgezet. Dat was al zo in 
de Romeinse tijd, want er zijn ook daar in de ondergrond resten 
gevonden van bewoning uit de Romeinse tijd. Men vermoedt dat 
langs de oude rivierloop een Romeinse weg liep die deze terpen 
in het landschap met elkaar verbond. Aan de andere kant van de 
weg komen we langs een perceel met boomkwekerij. Ook hieraan 
kunnen we zien dat we niet op komklei zitten, want die grond is 
niet geschikt voor boomkwekerijen.

De wandelroute uitgezet op de topografische kaart van omstreeks 1850: 

de witte percelen zijn akkers, lijnen met stipjes zijn bomenrijen
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Knotwilgen
In dit open gebied zijn de knotwilgen een verwijzing naar de vele 
bomenrijen die hier vroeger waren, voordat de ruilverkaveling 
alles in nette, maar kale percelen omtoverde. 
Het was vroeger een kleinschalig cultuurlandschap, met om 
haast ieder perceel een rij bomen. Vermoedelijk waren dat ook 
knotbomen, want die waren het meest bruikbaar. Je kon er om 
de paar jaar staken en twijgen afhalen om vlechtwerk van te 
maken en het dikke hout kon je opstoken. Er huizen ook vaak 
holenduiven of steenuilen in de holtes van oude knotwilgen en 
vaak groeien in de knot weer andere planten, zoals de eikvaren, 
zwarte bes, vlier of lijsterbes. De huidige knotwilgen langs de 
Asterd zijn nog een beetje te jong.

Neem aan het einde van de Asterd de houten overstap aan de 
linkerkant van de weg en loop het weiland door( zuidwaarts). 
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Schaatsenrijder

Loop langs de sloot, zodat er zo weinig mogelijk 
gras vertrapt wordt. Kijk ook in de sloot of u de 
holpijp ziet, een primitieve sporenplant van de 
paardenstaartfamilie. Hij duidt op kwelwater dat 
hier naar boven komt, vanuit de zandlagen in de 
ondergrond die zelfs onder de Rijn doorlopen. 
Bij Driel en Hemmen wordt dit van oorsprong 
Veluwse water opgepompt als drinkwater voor de 
Betuwe. Uitstekend van kwaliteit en misschien 
wel 1000 jaar geleden als regen gevallen. 

Boerenland en kwel
U loopt hier over het land van de boer. Rechts van u ziet u
boerderij de Hoeve. Een oude bewoningsplek, waar de familie 
Van Maanen al generaties lang een boerenbedrijf heeft.

Holpijp

De goede waterkwaliteit maakt de slootjes ook geschikt voor 
de schaatsenrijder: een waterinsect, dat met vier pootjes op 
het wateroppervlak glijdt. Als er teveel meststoffen in het water 
zitten, daalt de oppervlaktespanning en zakt het beestje door het 
wateroppervlak heen.

Bij de bosrand aangekomen volgt u de route linksaf. 
Let op: het kan hier drassig zijn! 
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Bos
Ook de bosstrook verwijst naar de veel boomrijkere geschiedenis 
van dit gebied. Het bos bestaat uit twee naast elkaar liggende 
stroken: de noordelijke waar u eerst langs loopt bestaat uit 
populieren en abelen, daarachter ligt een strook met zomereiken. 
De eiken en abelen groeien hier goed. In het vroege voorjaar 
bloeien de sleedoorns die in een struikenstrook als een mantel 
om de bosstroken zijn heengelegd. De hazelaars bloeien soms al 
rond Oud-en-Nieuw met hun gele katjes of sliertjes (de mannelijke 
bloemen) en kleine rode toefjes van maar een halve centimeter 
groot (de stempels of vrouwelijke bloemen, die uitgroeien tot 
hazelnoten). De abelen maken veel wortelopschot: overal zie je 
ze uit de grond komen. In het gras worden ze afgemaaid, maar in 
het bos zien we daardoor ook veel jonge abelen.

Neem even plaats op het bankje bij het bruggetje en laat de 
weidsheid op u inwerken. Meestal is het hier heel stil en hoort u 
eigenlijk alleen vogels; verwonder u ook over het gefluister van de 
populieren.

Bruggetje in de buurt van de Linge

De brug ligt over een wetering die het water afvoert naar de 
Linge, de hoofdwaterader van de Betuwe. De wetering waar we 
overheen gaan, is gegraven op ongeveer de plaats waar vroeger 
de eerder genoemde rivierloop lag.
Het bruggetje ligt er dankzij het Europese Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling. Het pad gaat nu verder door het bos, de strook met 
zomereiken, de meest voorkomende eikensoort in Nederland. 
Ze komen gewoonlijk pas laat in april of begin mei in blad, maar 
niet allemaal tegelijk. Er zijn grote verschillen tussen de bomen 
onderling.
In de ondergroei ziet u allerlei boom- en struiksoorten die hier 
zijn aangeplant. Opvallend veel haagbeuk, maar ook wilde roos, 
meidoorn, hazelaar en vlier.
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Populieren en ruilverkavelingsbosjes
Komen knotwilgen meestal langs de slootkant voor, de populier 
is vaak te vinden in bospercelen. Deze snelgroeiende boom is 
familie van de wilg en kan tot 40 m hoog worden. De maximale 
leeftijd van de populier ligt op ongeveer tweehonderd jaar. Zo oud 
worden de bomen bijna nooit. Populierenhout wordt voor veel 
doeleinden gebruikt: kratten, lucifers, pallets, papier en niet te 
vergeten de Mona Lisa, die door Leonardo da Vinci op een paneel 
van populierenhout werd geschilderd. 
Om natuur te compenseren zijn vele ruilverkavelingsbosjes 
aangeplant. Eenvoudige populierenbosjes geven echter 
nauwelijks dekking en voedsel voor diersoorten. Daarom zijn hier, 
waar de bodem wat beter is, ook andere soorten aangeplant. Er 
zitten allerlei zangvogels, zoals het zwartkopje en de zanglijster, 
en ook de buizerd kunt u hier tegenkomen. 

Aan het eind van het bos slaat u linksaf, een oud 
landweggetje dat uitkomt op de Polderstraat. Daar slaat u 
rechtsaf (oostwaarts). 

 Broek is laaggelegen en nat gebied. De grond was vroeger 
 hooguit geschikt als hooiland.

Kommenlandschap en weidevogels
Het landweggetje ligt aan de rand van het echte 
kommenlandschap: het Weerbroek. Hier bleef na een 
overstroming het rivierwater lang staan en ook na de aanleg van 
de dijken in de Middeleeuwen bleef het hier tot in de zomer vaak 
nat. Hier kon je niet wonen en graan verbouwen. Zelfs vee kon 
je er vroeger niet weiden, zodat er weinig anders overbleef dan 
hooiland of (broek)bos. Dat hooi kon je pas in de zomer oogsten, 
want anders zouden de boerenkarren wegzakken in de modder. 
Het was ideaal voor weidevogels, die zo genoeg tijd hadden om 
hun eieren uit te broeden en hun jongen groot te brengen. Ook nu 
nog zitten er in het Weerbroek vrij veel weidevogels, maar door de 
ontwatering kan er veel vroeger in het jaar gemaaid worden en de 
bodemdiertjes waar de weidevogels van leven kunnen dieper in 
de grond kruipen, zodat de vogels er niet goed bij kunnen. 

Tureluur Kieviet Wulp
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Van de stroomrug naar de komklei
Aan het eind van het bos zitten we nog op een goede bodem; 
verder langs het landweggetje naar het noorden, komen 
we steeds meer op komklei. We zien dat aan de bomen en 
struiken langs het weggetje: eerst grote populieren met veel 
struikensoorten eronder. Die zijn hier niet aangeplant, maar 
spontaan gaan groeien. We zien hier zelfs de wilde kers en de 
kornoelje. De populieren worden al gauw slechter en ook de 
struiken verdwijnen gaandeweg. Zwarte elzen komen er voor in 
de plaats. Die kunnen goed tegen natte voeten.

Nu liggen er 3 boerderijen langs de Polderstraat, die aangelegd 
zijn na de ruilverkaveling. Ook het bedrijventerrein aan het eind 
van de Polderstraat ligt in het oude Weerbroek.

Kleiwinning
Aan de noordkant van de Polderstraat liggen enkele grote 
plassen die zijn ontstaan door kleiwinning. Omdat in de 
uiterwaarden de klei vrijwel allemaal is opgebruikt, graaft men 
nu ook op andere plaatsen. Maar in de uiterwaarden wordt bij 
iedere overstroming nieuwe klei afgezet. Binnendijks, zoals hier 
langs de Polderstraat, is dat niet meer het geval. Het land is nu 
verdwenen en de grote plas is alleen bruikbaar als viswater. Hij is 
niet toegankelijk.
Ondiepe plassen zijn wel geschikt voor kikkers, vooral als er veel 
waterplanten zijn.

Kikker in het groen
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Sport
Aan de Polderstraat heeft Sportvereniging SDOO (Samenspel 
Doet Ons Overwinnen) haar voetbalvelden op Sportpark 
Bretagne. De club werd opgericht in 1926 door een aantal 
jonge steenfabriekarbeiders. In zwart/wit-tenue (dat was het 
goedkoopste) werd competitie gespeeld, met de pastoor als 
geestelijk adviseur. In 1969 werd het frisse rood-wit, afgekeken 
van Feijenoord, ingevoerd. SDOO verhuisde diverse malen. De 
laatste verhuizing werd noodzakelijk door uitbreiding van het 
industrieterrein (waar nu het grote oranje gebouw van Kruidvat 
staat). Naast voetbal als volkssport nummer 1, viert ook de 
hondensport hoogtij aan de Polderstraat. Wereldkampioen Serge 
van der Zweep fokt en traint hier zijn bordercollies en soms zijn er 
internationale wedstrijden.

Sportpark Bretagne

Aan het einde van de Polderstraat (McDonalds) volgt u het 
fietspad linksaf (noordwaarts). 

Kievit
Een van de weidevogels die hier te zien is, is de kievit. ‘Tjoewiet’: 
de kievit roept zijn eigen naam. Een elegante vogel in wit met 
zwarte veren en een kuif als een lange veer op de hoed van 
een musketier. Kieviten zoeken hun voedsel, dat bestaat uit 
beestjes, zoals larven en wormen, vooral in open gebieden. Hun 
nest bestaat uit een klein kommetje van gras dat, nauwelijks 
zichtbaar, ligt verscholen in een graspol. De eitjes zijn klein en 
bontgespikkeld. Het mannetje en vrouwtje bebroeden de eitjes 
allebei en verdedigen het nest tot het uiterste. Soms aanvallend 
met veel gekrijs, soms zelfs voor prooi spelend. De kievit doet of 
hij een gebroken vleugel heeft en lokt zo de rover bij het nest weg. 
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Boterhoek
Na zo’n 800 m gaan we over de Heterense Leigraaf. We komen 
nu weer op de stroomrug van de Rijn. De weg maakt hier een 
flauwe bocht naar rechts en dan weer naar links om het oude 
buurtschapje de Boterhoek heen en langs de oude begraafplaats 
van Heteren.

Bij de tweede rotonde gaat u linksaf de Boterhoeksestraat op 
(westwaarts, richting Randwijk). 

Wolken
In 2007 plaatste kunstenaar Martijn Schoots zijn ‘Wolkenwijzer’
op de rotonde. ‘Een ontmoetingsplek van passanten in het
horizontale vlak.’ De kunstenaar wil ons erop wijzen dat er ook
andere belevingswaarden bestaan. De ANWB-bewegwijzering
op de rotonde stuurt je weg. De ‘Wolkenwijzer’ brengt hierin
verandering, naast de horizontale richting wordt ook de verticale
richting bewegwijzerd. Bijvoorbeeld om naar de voorbij reizende
wolken te kijken.

Wolkenwijzer op rotonde
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Lopend op het fietspad langs de Boterhoeksestraat ziet u 
rechts de woonwijk de Boterhof (jaren ‘80), gevolgd door De 
Melkweide. 

Woningbouw
Tot het eind van de jaren zestig werd er in Heteren alleen 
gebouwd voor de aanwas van de eigen bewoners. Na de aanleg 
van de A50 langs Heteren, met een brug over de Neder-Rijn, 
veranderde dit drastisch. Door de verbeterde verbindingen 
vonden veel mensen een baan in Nijmegen, Wageningen of 
Arnhem. De woningbouw kwam in een grote stroomversnelling. 
Tussen 1999 en 2001 werd een laatste groot bouwproject gestart, 
de wijk “de Melkweide” met ruim 500 woningen. Het inwonertal 
van Heteren ligt inmiddels rond de 5200 personen.

Vergezicht vanaf Rijndijk

Het fietspad volgend komt u weer aan het beginpunt van de 
wandeling. 

Overweeg ook om het extra rondje te wandelen bij de plek 
waar ooit kasteel De Nijburg stond (+ 0,4 kilometer). Volg het 
halfverharde voetpad, dat u onder langs de slotgracht en 
boven langs de kasteelwal brengt. Een mooie aanvulling!
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