
 

 

 

 

 

Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Berg en Dal 

Groesbeek, 15 januari 2020 

 

Geachte raadsleden, 

 

Onlangs heeft u van het College een informatienota ontvangen over het onderhoud van de spoorkuil tussen 

de Schietbaan en de Biesseltsebaan (VB/Raad/19/00942). Deze informatienota (M4) staat op de agenda voor 

uw raadsvergadering van 30 januari a.s. 

Het College deelt in de nota mee dat zij heeft besloten het onderhoud van een deel van de spoorkuil zelf uit 

te gaan voeren, nu de WMG en RAVON zich volgens haar zeggen niet aan de onderhoudsafspraak uit het 

maatregelplan hebben gehouden. Wij zijn van mening dat het College de stand van zaken rond de spoorkuil 

niet juist weergeeft; reden dat we u graag uitgebreider informeren en u tevens een verzoek doen. 

 

In het Maatregelplan fietspad spoorkuil uit juni 2016 staan samengevat de volgende afspraken: 

1. De Gemeente plaatst over een lengte van 750 m aan beide zijden van het fietspad reptielschermen 

en een aantal tunnels. 

2. Het beheer van de spoorkuil is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Gemeente en 

WMG/RAVON. 

a. De Gemeente zal éénmalig alle opslag verwijderen. 

b. WMG en RAVON spannen zich ervoor in om het vervolgbeheer te laten uitvoeren door 

vrijwilligers. 

c. De Gemeente zal hierbij op verzoek hand- en spandiensten verrichten zoals het afvoeren 

van snoeihout en het terugzetten van braamstruwelen. 

d. De Gemeente zal zich inspannen om jaarlijks een driedaagse drukbegrazing door schapen te 

laten plaatsvinden. 

3. Omdat meer dan de helft van het 2 km lange fietspad niet wordt afgeschermd, zal monitoring 

worden uitgevoerd om vast te stellen of niet te veel dieren worden doorgereden. Wanneer uit deze 

monitoring blijkt dat méér dan 15 zandhagedissen of 5 hazelwormen of 0 gladde slangen worden 

doodgereden, zullen partijen in overleg treden om te komen tot een analyse en zo nodig 

aanvullende maatregelen te nemen om meer slachtoffers te voorkomen (bijvoorbeeld bijplaatsen 

van schermen of andere voorzieningen). 

 

Bij het maken van deze afspraken was de verwachting dat er iedere 2 jaar onderhoud nodig zou zijn om de 

ongewenste opslag van bomen en struiken terug te zetten. In 2015 is de Natuurwerkdag van 

Landschapsbeheer Groesbeek en IVN Rijk van Nijmegen gezamenlijk gehouden in de spoorkuil waarbij ca. 75 

volwassenen hebben gewerkt op het traject tussen bruggetje en Biesseltsebaan. Tijdens de Natuurwerkdag 

2017 en 2 daaropvolgende werkochtenden is vervolgens het traject tussen Schietbaan en bruggetje bijna 

volledig opgeschoond. Zoals we u eerder hebben meegedeeld viel dat in slechte aarde bij de 



 

 

gemeente(ambtenaar), omdat dat traject volgens hem niet onder de afspraken zou vallen. Drie keer werd 

gedreigd het snoeihout niet op te halen, tot frustratie van de vrijwilligers. Desondanks was er het 

voornemen om de Natuurwerkdag 2019 opnieuw in de spoorkuil te houden. Echter, door het uitblijven van 

voortgang in het overleg met de gemeente over aanvullende maatregelen ter bescherming van de reptielen, 

is het niet gelukt om de medewerking van het vrijwillig landschapsbeheer te krijgen. 

Overigens heeft de afgesproken jaarlijkse drukbegrazing (waar de Gemeente zich voor zou inspannen) nooit 

plaatsgevonden.  

 

Verder willen wij u meedelen dat het overleg over aanvullende maatregelen, naar aanleiding van het hoge 

aantal van 41 doodgereden zandhagedissen in 2017, helaas geen resultaat heeft opgeleverd. Hoewel er dus 

veel meer dieren zijn doodgereden dan de afgesproken ondergrens van 15 dieren, heeft wethouder Fleuren 

ons tijdens het laatste overleg op 30 september 2019 te verstaan gegeven dat er geen aanvullende 

maatregelen komen. Zij gebruikte daarbij het argument dat er geen draagvlak bij de raad zou bestaan voor 

spenderen van overheidsgeld voor aanvullende maatregelen om een paar reptielen te beschermen. 

Bovendien gaf zij aan van mening te zijn dat extra maatregelen niet nodig zijn omdat bij een gezonde 

populatie een 40-tal doodgereden dieren niets zou uitmaken.  

Met dit standpunt houdt het college zich niet aan de in 2016 gesloten overeenkomst. 

 

Wij herinneren eraan dat de hele kwestie van de spoorkuil gaat om de bescherming van de reptielen, het 

aspect dat de Gemeente in 2014 bij haar overhaaste aanleg van het fietspad geheel heeft genegeerd. Juist 

dáárom heeft de rijksoverheid (RVO) willen optreden  tegen de gemeente  en juist dáárom is (om het geschil 

met de RVO te beëindigen) het maatregelplan vastgesteld. 

Wij zouden dit conflict tussen WMG en gemeente graag definitief willen afsluiten, ook omdat het de 

verhouding op andere dossiers en de verhouding met de vele vrijwilligers vertroebelt.  

Ons voorstel is: 

- de twee nog ontbrekende stukken schermen tussen de Biesseltsebaan en het bruggetje voor de komende 

zomer alsnog te plaatsen. Hier worden de meeste dieren doodgereden omdat dit de kern van het 

leefgebied vormt. 

- de overeenkomst tussen WMG, gemeente en RAVON, na aanleg van deze schermen, formeel te 

ontbinden. 

Hiermee geven wij de claim op de bescherming van de reptielen tussen Schietbaan en het bruggetje op, 

maar wordt de kern van het leefgebied goed beschermd. Wij verwachten dat hiermee het aantal 

doodgereden reptielen sterk zal verminderen. Het geeft ook de mogelijkheid om voor het onderhoud van de 

spoorkuil in de toekomst weer vrijwilligers in te zetten en om gezamenlijk publieksvoorlichting of andere 

activiteiten over dit unieke natuurgebied te organiseren. 

Wij vragen de Gemeenteraad van Berg en Dal dan ook om het College op te roepen om dit voorstel op korte 

termijn te implementeren. 

 

Wij danken u voor uw begrip en zijn vanzelfsprekend bereid ons voorstel toe te lichten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal  

 
 

J. de Valk, voorzitter 


