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Jaarverslag 2017
BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN
Bestuur
De samenstelling van het bestuur is in 2017 was als volgt:
Voorzitter: Jo de Valk
Secretaris: Joost Buers
Penningmeester: Anne-Marie van den Bosch
Bestuursleden: Henny Brinkhof, Gijs Looijen, Rahimah Grefer.
Algemene ledenvergadering 2016
Op woensdag 21 juni 2017, 19:00 – 19:30 uur vond de jaarvergadering plaats in de Tullekesbôm,
Er waren geen wijzigingen in het bestuur en het financieel jaarverslag werd goedgekeurd door de kascommissie.
Voorzitter Jo de Valk gaf een korte uiteenzetting van de lopende projecten en Henny Brinkhof gaf toelichting bij
het jaarverslag.
Om 19:30 uur vertrok het gezelschap naar het voedselbos Ketelbroek aan de Plakseweg. Initiatiefnemer Wouter
van Eck is met zijn voedselbos een pionier. Begonnen in 2010 ontwikkelt het voedselbos zich tot een bijzondere
biotoop met jaarlijks rijkere oogsten en meer soorten dieren en insecten, die er een ideale leefomgeving vinden.
Eigenaar Wouter van Eck gaf een zeer interessante rondleiding over het terrein. Er waren veel vragen die door
Wouter uitgebreid werden beantwoord. Iedereen was zeer onder de indruk van de kennis en het enthousiasme
van Wouter. Na afloop vertrok het gezelschap weer naar de Tullekesbôm om daar met een hapje en een drankje
af te sluiten.
Samenwerking natuurorganisaties gemeente Berg en Dal
De nieuwe gemeente Berg en Dal heeft veel hoogwaardige en diverse natuur en een afwisselend en bijzonder
landschap. De potenties en kansen zijn groot. Er zijn echter ook bedreigingen: landbouw, verkeer, industrie en
toerisme kunnen soms negatief uitpakken. Vandaar dat de WMG op 21 april 2017 een avond in Kekerdom organiseerde om organisaties en personen met elkaar kennis te laten in het kader van samenwerking op het gebied
van natuur en milieu. Aanwezig waren vertegenwoordigers van Buro Buitenlucht, IVN Rijk van Nijmegen, Homuschemuhl/Ontfermberm, Ploegdriever, Milieudefensie, Via Natura/Werkgroep Landschapscommunity, Stichting
Monument en Landschap. Het werd een interessante avond waarin iedereen vertelde wat ze deden. Mogelijke
samenwerking werd besproken.
Statutenwijziging.
De WMG wil ook buiten (de voormalige gemeente) Groesbeek in de gehele gemeente Berg en Dal actief worden.
Om als rechtspersoon juridisch te kunnen optreden, is een wijziging van de (overigens wat verouderde) statuten
nodig. Voorgesteld werd om de naam Werkgroep Milieubeheer Groesbeek te veranderen in Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal. Ook enkele andere punten dienden te worden aangepast naar de huidige normen. De eerste overleggen met de notaris zijn geweest en verwacht wordt dat de statutenwijzigingen in 2018 voltooid zijn.
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NATUUR EN LANDSCHAP
Lintje Henk Klaassen
De WMG feliciteert Henk Klaassen met de
koninklijke onderscheiding die tijdens Lintjesregen 2017 aan hem is uitgereikt voor zijn
grote inzet voor de natuur, in het bijzonder
voor vogels. Al tientallen jaren is Henk actief
in de bescherming van vogels bijv. weidevogelbescherming en uitvoeren van ringonderzoek. Hij heeft daarmee bijgedragen aan het
werk van o.a. SOVON, Vogelwerkgroep Rijk
van Nijmegen, het Vogeltrekstation (onderdeel van het NIOO-KNAW) en de WMG.
Daarnaast kennen we Henk als coördinator
vrijwilligerswerk bij LBG en bestuurslid van St. Henk krijgt het lintje opgespeld door burgemeester Slinkman
Avonturenbos Stekkenberg waar hij tevens in
samenwerking met Staatsbosbeheer vrijwillig
(avonturen)boswachter is. Ook voor natuureducatie heeft hij veel gedaan. Dit lintje is welverdiend!
Landschapsontwikkelingsplan (LOP)
De WMG is nog altijd betrokken bij het landschapsontwikkelingsplan (LOP) van de gemeente Berg en Dal. Het
LOP heeft betrekking op het buitengebied van onze gemeente. Ongeveer elk kwartaal vindt er een zgn. partneroverleg plaats, waar allerlei organisaties die op enige wijze actief zijn in het landschap samen bespreken welke
projecten er als eerste uitgevoerd worden. Dit bijvoorbeeld omdat ze urgent of belangrijk gevonden worden.
De gemeente kijkt dan of er middelen voor beschikbaar zijn, maar wil wel graag dat er participatie is door de
organisaties die dat dan graag willen. De WMG heeft gekozen de prioriteit te leggen bij het project dat betrekking heeft op het ecologisch verbinden van De Bruuk met het Kranenburger Bruch. De eerste aanzetten daartoe
zijn gezet. Er is een gesprek gevoerd met Hans van Altena van de Provincie Gelderland en Dietrich Cerff van de
NABU Naturschutzstation Niederrhein. We zullen in 2018 meer vordering gaan zien op dit vlak. Het idee is om
samen met de NABU bestuurders van Provincie Gelderland, Waterschap Rivier en Land, Gemeente Berg en Dal,
Gemeente Kranenburg, Deichverband Xanten-Kleve en Kreis Kleve om de tafel te krijgen en hen achter dit idee
te krijgen.
Ook is er vanuit dit overleg in 2017 opnieuw een evenement georganiseerd dat beoogt om meer lokaal draagvlak en waardering voor onze natuur en landschap te genereren, de zogenoemde Landschapsparade. Deze dag
vond op 10 september 2017 plaats op Camping De Zoete Aagt in Groesbeek. Henk Klaassen was er namens
LBG. Hij had een mooie activiteit gemaakt rondom het thema uilen. Het bezoek was goed.

Mogelijke ecologische
verbinding Bruuk Kranenburger Bruch
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Erfgoedprijs 2017 voor Ketelwaldproject
Tijdens de bijeenkomst van de Stichting Monument en Landschap op 19 april 2017 is tot
onze grote verrassing de Erfgoedprijs 2017 in de categorie Cultuurlandschap en ruimtelijk beleid uitgereikt aan de WMG voor het Ketelwaldproject. We lezen in het juryrapport: ‘De Werkgroep Milieubeheer Groesbeek zet zich al vele jaren in voor het behoud
en de beleving van het waardevolle Groesbeekse landschap in al zijn aspecten. Veel van
deze initiatieven zijn genomen of mede gedragen door Henny Brinkhof. Strijdbaar, ook
als dat tegen gemeentelijk beleid ingaat, tot het uiterste.’
VERKEER
Fietspad door spoorkuil
De WMG kijkt met zeer gemengde gevoelens terug op de periode rond de aanleg van het fietspad door de
spoorkuil. De werkwijze van de gemeentebestuur is zeer dubieus geweest: besluiten waren niet schriftelijk vastgelegd aldus de gemeente n.a.v. het WOB-verzoek van de WMG (uit het latere onderzoek van de Rekenkamercommissie kwam echter een ander beeld); de aanleg van het fietspad leek op een overval, gerechtelijke procedures
volgden elkaar in hoog tempo op. Er werd door sommige lokale politici zelfs met modder gegooid. De WMG
werd bij delen van de bevolking de zondebok. Tot onze verrassing besloot de Rekenkamercommissie van de
raad een onderzoek te gaan doen naar de gang van zaken. Niet alle betrokkenen wilden daaraan meewerken, zo
bleek na publicatie van het kritische rapport. Op 14 december 2017 werd het rapport officieel aangeboden en
besproken in de gemeenteraad. De Rekenkamercommissie stelde o.a. vast dat er meermalen door de gemeente is
gelogen in het kader van het WOB-verzoek van de WMG. Van het feitenrelaas en de conclusies kon niemand met
hart voor de publieke zaak vrolijk worden. Nog erger werd het door de keiharde reactie van het (huidige!) college van B&W dat vol blijft houden dat er professioneel was gehandeld. Mede door de weigering van een aantal
partijen om serieus in te gaan op de geconstateerde tekortkomingen van de door het gemeentebestuur gevolgde
werkwijze kwam er helaas niet veel terecht van de controlerende taak van de raad.
Het bekende onderzoeksjournalistieke programma De Monitor van KRO-NCRV pakte dit
onderwerp op. Teun van de Keuken fietste met
Henny Brinkhof door de spoorkuil en zij bespraken hoe het fietspad daar illegaal is aangelegd
door de gemeente. Op 15 oktober 2017 was de
reportage te zien op tv.
In 2017 zijn er meer dan 40 zandhagedissen en
ook 4 hazelwormen gesneuveld op het fietspad door de spoorkuil. In het Maatregelenplan
fietspad spoorkuil (medio 2016 overeengekomen tussen gemeente, WMG en Ravon), dat
een einde maakte aan het slepende conflict met
de RVO, is afgesproken dat er bij meer dan 15
doodgereden zandhagedissen in een seizoen
overleg komt over aanvullende maatregelen ter Tijdens de landelijke natuurwerkdag werd gewerkt in de spoorkuil
voorkoming van meer slachtoffers. Voor de RVO
was daarmee de kous af. Helaas is het nog niet gelukt om met de gemeente aanvullende beschermende maatregelen in de spoorkuil af te spreken.
Fietspad Biesseltsebaan
Dankzij Staatsbosbeheer is het door de gemeente beoogde brede betonpad van 3 m breed er gelukkig niet gekomen, want als eigenaar van het onverharde bospad hebben zij er begin 2017 niet mee ingestemd. De inbreuk
op natuur en cultuurhistorie zou te groot worden. De Biesseltsebaan is een historische grensweg van 250 jaar oud
met historische houtwallen. Behalve cultuurhistorische en landschappelijke waarden (zo’n breed pad is gewoon
oerlelijk) zijn ook de natuurwaarden in het geding. Het pad wordt bijv. deels begeleid door oude beukenlanen
waarin de zwarte specht (een schuwe vogel die gevoelig is voor verstoring) zijn holen maakt. Bovendien is het niet
verstandig als fietsers en zwaar vrachtverkeer (voor afvoer van hout) van hetzelfde pad gebruik maken.
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Zowel SBB als WMG hebben onder voorwaarden ingestemd met vervanging/verbreding van het bestaande
fietspad. In oktober 2017 is dit fietspad van asfalt vervangen door een betonpad van 2 m breed dat ligt op de
plaats van het oude 1,5 m brede pad. Tevens is afgesproken dat er op drie plekken voorzieningen voor kruipende dieren (reptielen en amfibieën) worden aangelegd, namelijk een tunnel en begeleidende schermen zodat de
dieren veilig kunnen oversteken. De plekken zijn de Biessael (leemkuil en poel nabij ‘t Zwaantje), de kruising met
het spoordal naar Groesbeek en het heideveld ‘vak 60’ in het Groesbeeks bos.
Grensovergang Altena-Hettsteeg
Het dossier Altena-Hettsteeg kwam dit jaar tot een einde. Er zijn forse maatregelen genomen om ervoor te
zorgen dat naleving van de 30 km zone in de praktijk haalbaar is. Daarvoor zijn chicanes en verkeersdrempels
aangelegd. Voor dassen zijn er oversteekvoorzieningen aangelegd. Net als voor de spoorkuil hebben betrokken
partijen besloten het slepende conflict te beslechten door het sluiten van een overeenkomst. Met dat doel is aanvullend onderzoek in de vorm van verkeerstellingen en snelheidsmetingen verricht en deels nog gaande. Op 20
november 2017 werd het uiteindelijke maatregelplan grensovergang Cranenburgsestraat ondertekend door de
gemeente Berg en Dal, RVO en WMG. Een punt daarin moet nog worden uitgevoerd: een visuele telling van de
hoeveelheid vrachtverkeer via de grensovergang. Deze telling zal in het voorjaar 2018 worden uitgevoerd. Het
lijkt erop dat de verkeersremmende maatregelen ook de drukte op de weg binnen de perken houdt en daardoor
de leefbaarheid en de rust niet te zeer aangetast is.
Kippenfarm of melkfabriek
Op 7 april 2016 werd het kippenbedrijf van Van Deurzen op een openbare verkoop verkocht aan Kees Koolen,
voormalige eigenaar van booking.com. Aanvankelijk wist niemand wat hij er mee wilde, maar in 2017 werd dat
duidelijk. Hij wil er een melkfabriek oprichten. Op 13 april werd hierover een informatieavond gehouden. De
WMG is niet voor een dergelijke ontwikkeling, immers het perceel is geen bedrijventerrein en het is maar zeer de
vraag of een dergelijk grootschalige industrietak wel past in Groesbeek. Er zullen veel verkeersbewegingen gaan
plaatsvinden. Ook is de kans groot dat het bedrijf, als het succesvol wordt, verder moet groeien. Er zijn bedrijventerreinen langs snelwegen die veel geschikter zijn.
Koolen had het gemeentebestuur echter weten te overtuigen om samen te onderzoeken of de locatie voor het
oprichten van een melkfabriek geschikt is; daartoe zou een intentie-overeenkomst moeten worden gesloten.
Daarbij werden mogelijk andere keuzes: pluimveebedrijf of andere opties niet verder onderzocht en als zou
blijken dat een melkfabriek mogelijk is, zou het voor de raad moeilijk zo niet onmogelijk worden om tegen de
benodigde bestemmingsplanwijziging te stemmen. De WMG heeft de politieke partijen proberen te overtuigen
dat deze weg geen goed idee was. Uiteindelijk lukte dat en werd het voorstel van het college op 17 december
2017 verworpen. Wordt vervolgd.
RUIMTELIJKE ORDENING
Gemeentelijk overleg
De WMG heeft periodiek een bestuurlijk overleg met het gemeentebestuur.
In 2016 is er maar één overleg geweest
met wethouder Westeneind. In 2017
was er geen regulier overleg. Wel werd
enkele malen met ambtenaren en de
wethouder overlegd. Dat ging voornamelijk over de spoorkuil.
Tegenwind in het Reichswald
De WMG is fel gekant tegen de twaalf
enorme windturbines die langs de
zuidrand van het Reichswald gepland
zijn. Wij zijn van mening dat bossen de
laatste plekken zouden moeten zijn waar
windturbines gebouwd kunnen worWMG

Jaarverslag WMG 2017

5
den. De schade voor natuur en landschap is te groot. Er zijn in de regio betere locaties te vinden. De WMG heeft
zitting in de actiegroep Gegenwind im Reichswald (Tegenwind) die zeer actief is en snel aan aanhang wint. Ook
heeft de WMG in 2016 een bezwaarschrift tegen het Regionalplan van Düsseldorf ingestuurd, waarop windlocaties in het Reichswald staan ingetekend. Ook de Kreis Kleve had een bezwaarschrift ingediend, dat veel leek op
dat wat Gegenwind ingediend had.
In 2017 werd het Regionalplan bijgewerkt en wat bleek: de lokaties in bossen waren geschrapt, ook die in het
Reichswald. Projectontwikkelaar ABO-wind legde er daarna het bijltje bij neer. De overwinning die zeker door
de inzet van Gegenwind een goede wending kreeg, is echter nog niet helemaal binnen. Düsseldorf besloot
namelijk om twee lokaties te handhaven, net buiten het Reichswald bij Kleve en ook net buiten het Reichswald
bij het plaatsje Reichswalde. Gegenwind zal ook tegen deze lokaties strijden, omdat ze te dicht langs de bosrand
liggen. Of dat zal lukken, is de vraag. Maar zelfs als de lokaties in stand blijven, is het nog maar zeer de vraag of
daar windturbines zullen verrijzen, want het gaat om maar enkele turbines. Bovendien is de gemeente Goch waar
Reichswalde onder valt, tegen. Goch voldoet al ruimschoots aan de norm voor windturbines die gesteld zijn door
de overheid.
Duurzame energie
In 2017 heft de gemeente Berg en Dal een Energievisie opgesteld. Deze energievisie geeft de wijze aan waarop
de gemeente klimaatneutraal wil worden. Deze visie beschrijft de strategie. Hoe de opgave precies ingevuld moet
worden, is nog onbekend. Er is een informatieavond geweest, waar de WMG niet geweest is. Wel hebben we een
zienswijze ingediend op de energievisie.
Ten aanzien van de opgave voor de opwekking van duurzame energie, wil de gemeente deze invulling samen
met haar bewoners doen. Door middel van bewonersavonden wil zij met haar bewoners het gesprek aan gaan
over duurzame energie en de ruimtelijke impact en inpassing daarvan. Daartoe zullen er begin 2018 drie bewonersavonden georganiseerd, één in Millingen, één in Beek en één in Groesbeek. Tijdens deze avonden gaan de
bewoners aan de slag die er voor hun eigen deelgebied ligt. De WMG heeft zich daar laten horen, maar dat is
natuurlijk niet genoeg.
Het is duidelijk dat de WMG op dit dossier (nog) te weinig visie, inbreng en ideeën naar voren brengt. Door de
dreiging van de windturbines in het Reichswald en hoe Duitsland deze problematiek aanpakt, blijkt dat de Duitse
bevolking steeds meer de impact op hun leefomgeving en de natuur te groot vindt. De WMG zal dus kritisch
moeten zijn als het gaat om duurzame energie. Het is daarom van groot belang dat meer leden zich met deze
problematiek gaan bezighouden.
EDUCATIE EN VOORLICHTING
Groesbeeks Milieujournaal
In 2017 zijn er drie nummers van het Milieujournaal uitgekomen, waaronder een dubbelnummer:
Milieujournaal 167-168 (mei 2017)
Thema-dubbelnummer ‘Water in het bekken van Groesbeek’ met o.a.
- Natuurontwikkeling langs de Leigraaf anno 2017
- De watermolen op de Kruusforth
- Een melkfabriek in plaats van kippen:
een goed idee?
- Boekbespreking: De grutto, van
Albert Beintema
- Interview met Henk Eikholt
- Ons voedsel: kool
- Aardmannetjes, Aardsterren en
Aardhommels
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Thema ‘Landbouw en Natuur’ met o.a.
- Toekomst voor landbouw en natuur
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Weidevogelbescherming in Groesbeek 2002-2017
De Holthurnsche hof: van boerderij tot buitenplaats
Interview met Wouter van Eck over voedselbossen
Ons voedsel: avocado
Boekbespreking: Wilde apen, van Frank Berendse
Aardmannetjes

Milieujournaal 170 (december 2017)
Thema ‘Natuurherstel’ met o.a.
- Terugkeer van de boommarter in de regio Nijmegen
- De raaf terug op het oude nest!
- Vegetatieontwikkeling op het Kaalbroek, Slumke en Schildbroek t/m 2017
- Interview gesprek met Ingrid Claessen
- Nieuw: Wandelpadenkaart Ooijpolder en Duffelt
- Ons voedsel: kokosnoot
- Boekbespreking: De kinderen van de nacht, van Dik van der Meulen
Tijdens de jaarvergadering van 21 juni 2017 pleitten nogal wat leden ervoor om het Groesbeeks Milieujournaal
voortaan in kleur te produceren. Het bestuur heeft onderzocht of dit financieel haalbaar is. Dankzij een gift van
€500 voor het milieujournaal zal het Groesbeeks Milieujournaal in 2018 in kleur verschijnen. De contributie zal
wel enigszins verhoogd dienen te worden, maar dat zal pas in 2019 geschieden.
Website
De website van de WMG (www.wmg-groesbeek.nl) functioneert naar wens en wordt zeer regelmatig bijgewerkt.
Het laatste nieuws van Groesbeekse natuur- en milieuaangelegenheden is er te vinden. Subwerkgroepen zoals jeugdeducatie,
Landschapsbeheer Groesbeek en Milieujournaal hebben een eigen pagina. Blijkens artikelen in de media wordt de site regelmatig
bezocht door journalisten.
De Tullekesbôm en NL Doet
Op 11 maart 2017 organiseerde de WMG in het kader van het
programma van NL Doet weer een actie bij de Tullekesbôm. Dit
keer konden kinderen een voederhuisje maken. Dertig kinderen
waren op deze activiteit afgekomen. Henk Klaassen had het een en
ander al grondig voorbereid. De voederhuisjes lagen keurig klaar
als een bouwpakket, voorgeboord en al. De kinderen hoefden alleen alles maar aan en in elkaar te spijkeren. daarna kreeg iedereen
een potje met speciale voederpindakaas waarin meelwormen
verwerkt waren om in het voederhuisje te leggen. Het huisje was speciaal ontworpen voor deze potjes. Er werd
driftig getimmerd. Uiteindelijk gingen alle kinderen tevreden met een voederhuisje en de daarbij horende pot
‘pindakaas’ naar huis. De vogels zullen er blij mee zijn.
Daarnaast ging groep 4 van de Sieppe ook in 2017 naar de Foeperpot. Deze school maakt bovendien jaarlijks
gebruik van de Tullekesbôm voor het project Reuzenpad en de natuurdetectivedagen.
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Kindernatuurclubs
Aardhommels, Aardmannetjes en Aardsterren
Ook in 2017 gingen de kindernatuurclubs weer door. De Aardhommels op
zaterdagmorgen eens per twee weken, de Aardsterren en Aardmannetjes, die
in 2017 hun 10 jarig bestaan vierden eens per maand. Aan het eind van het seizoen besloot Annemieke Nillessen van de Aardsterren het roer om te gooien.
Zij wil proberen om de Aardsterren om te vormen tot een natuurtekenclubje
en heeft daartoe tekenmaterialen aangeschaft.
De Aardhommels zullen in 2018 hun 25-jarig bestaan vieren. Hoe dat eruit
gaat zien, moeten ze nog bedenken.
Hieronder een kleine foto-impressie:

Aardhommels

Aardmannetjes

60 mierenhopen gevonden in het bos

aardmanmedaille

Aardmannetjes
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JAARVERSLAG WERKGROEP LANDSCHAPSBEHEER GROESBEEK 2017
Landschapsbeheer Groesbeek is een club vrijwilligers, onderdeel van
Werkgroep Milieubeheer Groesbeek, met als doelstelling: Mensen bewuster maken van de nog aanwezige natuur in hun omgeving en er op een
actieve manier positief aan bij laten dragen.
Dit doen we door:
1. Het organiseren van educatieve wandelingen en excursies
2. Het uitvoeren van vrijwillig landschapsbeheer
3. Organiseren van informatieve avonden
4. Inventariseren en beschermen van weidevogels door o.a. het markeren van nesten en geven van voorlichting
5. Meedoen aan kampioenschappen Heggenvlechten
1. Educatieve wandelingen en excursies
Omdat 2016 voor LBG een erg druk jaar was met maar liefst 13 publieksexcursies, hebben we het in 2017 een
stuk rustiger aan gedaan. We hebben dat jaar 4 gratis toegankelijke excursies gedaan waarbij we 179 volwassenen
en 12 kinderen de prachtige natuur rond Groesbeek hebben laten zien. Excursiegebieden waren het park rondom Jachtslot Mookerheide, De Bruuk, Sint-Jansberg en de Westermeerwijk.
De excursie naar De Bruuk was een bijzondere: om 05.00 uur op pad met 25 personen om te gaan dauwtrappen
met op het einde een heerlijk ontbijt bij Green Cottage. Een groot succes en voor herhaling vatbaar. De excursie
op de Sint-Jansberg was in de vorm van een carrousselwandeling, inmiddels een goede LBG-traditie. Met 69 deelnemers was de excursie op 19 februari
bij het Jachtslot de best bezochte.
Daarnaast hebben gidsen van LBG nog
vier aangevraagde excursies verzorgd.
2. Vrijwillig landschapsbeheer
Landschapsbeheer Groesbeek (LBG)
is de afdeling binnen de Werkgroep
Milieubeheer Groesbeek waarin vooral
praktisch werk wordt verricht op het gebied van onderhoud en beheer van het
landschap. Een keer per maand,
op zaterdag tussen 9.00 en 13.00 uur
steken de vrijwilligers de handen uit de
mouwen. De werkzaamheden bestaan
o.a. uit het snoeien van struweel, het
knotten van bomen, het plaggen van
bermen en maaien en hooien op
Aanleg van de ‘hidden hedge’ nabij de Wylerbaan
die plaatsen waar geen landbouwmachines kunnen of mogen komen.
De totale werkgroep van LBG, bestaande uit 30 deelnemers, kent een vaste kern van ongeveer 15 actieve leden
die maandelijks vrijwillig in het landschap werkzaam zijn. De facebookpagina wordt goed bezocht. Dit jaar hadden we een flinke aanloop van nieuwe vrijwilligers, zowel jong als oud. Op tal van plaatsen in het Groesbeekse
veld zijn ze te vinden geweest en hebben ze de handen flink uit de mouwen gestoken. Een bijzonder moment
was de aanleg van een zgn. ‘hidden hedge’ aan de Wylerbaan, bij de EVZ. Deze moet dassen en vogels helpen
beter in de dekking te kunnen blijven bij het zich verplaatsen. Ook mooi was dat onze coördinator, Henk Klaassen, dit jaar een lintje kreeg voor al zijn groene verdiensten; verder kunnen we de succesvolle deelname van LBG
aan de Landschapsparade noemen. Het jaarlijkse uitje ging dit keer naar Uden waar we een rondleiding kregen
van onze collega’s van de St. Vrijwillig Landschapsbeheer Uden. Daarnaast werden dit jaar een aantal materialen
aangeschaft, zoals een nieuwe tent en een elektrische kettingzaag, mede dankzij een bijdrage van de gemeente en
Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek. Daarmee kunnen we weer even vooruit.
WMG
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De werkzaamheden in 2017 waren:
7 januari, volgens traditie de seizoensaftrap in de Foeperpot. Houtige opslag afgezet en op hopen gezet.
4 februari, Slumke: maaien, zagen en stapelen langs sloot en poel om de boel wat op te lichten. Hopen op een
roerdomp!
4 maart: met behulp van de firma Van Kesteren een ‘hidden hedge’ aangelegd bij de EVZ aan de Wylerbaan.
Unicum! Item over geweest bij Kiekdor (interview met Peter Pouwels) en bij omroep Berg & Dal tv.
18 maart, Schildbroek: hier is altijd veel werk, behoorlijke oppervlakte en variatie. In een ‘boomvak’ gewenste
soorten (Gelderse roos, Kardinaalsmuts, eik) vrijgesteld van sterk opslaande els, wilg, berk.
1 april, Kaalbroek: o.a. broeihoop voor ringslang gemaakt.
6 mei, Speeltuin De Hommel: LBG helpt een handje mee bij deze ‘buurt-speelplaats’.
3 juni, opnieuw Schildbroek.
8 juli, Galgenhei: vooral brem aanpakken, hoe mooi die ook is, de hei moet een kans blijven krijgen.
2 september, nogmaals naar het Schildbroek.
7 oktober, Slumke: wilgen aanpakken, knotten, afzetten.
21 oktober, de Biessael: een belangrijke plek aan de rand van het bos. Open houden, net als de leemkuil er
tegenover. Deze activiteit was samen met de aardhommels. Het terreintje ontwikkelt zich voorspoedig. In 2017
werden er al meer dan 100 klokjesgentianen geteld!
4 november, Natuurwerkdag. Ook al volgens traditie in de Spoorkuil. Daar kunnen de extra handjes goed worden gebruikt. Vooral acacia en braam aangepakt, zodat reptielen meer licht (en dus warmte) kunnen vangen. Een
sfeerrapportage was te zien op omroep Berg & Dal tv.
2 december, Steenbroekse hei: zagen, afzetten, stapelen.
3. Informatieavonden
Ook in 2017 heeft LBG de traditie van informatieve avonden voortgezet, en ook dit jaar weer in De Slenk op De
Horst.
Op 10 maart vond de dertigste informatieavond van LBG plaats met als onderwerp de zwarte specht. En wie kan
dat beter doen dan een van de beste zwarte spechtendeskundigen van Nederland, Henny Brinkhof. Hij maakte
er op zijn kenmerkende manier een erg leuke en informatieve avond van. 85 bezoekers genoten van schitterende
foto’s, filmpjes en vrije interpretaties van zwarte spechtengeluiden.
Op 3 november was er weer een informatieavond in De Slenk en deze had als onderwerp Voedselbos Ketelbroek. De grote initiator van dit bijzondere project, Wouter van Eck, beet het spits af en vertelde over de opzet
en uitwerking van dit project. Daarna was het de beurt aan Jeroen Breidenbach die samen met mede-student
Emma Dijkgraaf van april tot juli 2016 onderzoek heeft gedaan in het Voedselbos en in De Bruuk. Het onderzoek
spitste zich toe op de biodiversiteit van het voedselbos, in vergelijking met het nabij gelegen natuurgebied De
Bruuk. 78 personen hebben deze bijzondere avond meegemaakt.
Na afloop werd Wouter verrast met een prachtig houten bord met daarop ‘voedselbos’, gemaakt door LBG’s opperknutselaar Henk Klaassen.
4. Vogels inventariseren
Onderzoek en bescherming van weidevogels door Henk Klaassen en zijn groep vrijwilligers ging ook in 2017
gewoon door. Dat jaar werden er 33 nesten gevonden van de kievit, waarvan er 15 mislukten. Dat was een bedroevende score voor Groesbeek. De kievittenpopulatie gaat steeds verder achteruit. In milieujournaal 169 is
uitgebreid ingegaan op de oorzaken hiervan.
5. LBG gaat heggenvlechten
Op zondag 13 maart werd in Oeffelt voor de twaalfde keer het Nationaal Kampioenschap Maasheggenvlechten
georganiseerd. Het team van Landschapsbeheer Groesbeek, bestaande uit Henk Eikholt, Peter Pouwels en Toon
Lamers, deed voor de tiende keer mee. Nog zo’n 100 andere teams, ook uit andere landen, deden mee om dit
ambacht in stand te houden. De organisatie was in handen van Landschapsbeheer Boxmeer.
Berichten en nieuws van LBG staan op de website van de WMG (www.wmg-groesbeek.nl/landschapsbeheer) en
op een eigen facebookpagina (facebook.com/lbggroesbeek).
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Woord van dank
Het organiseren van al deze activiteiten zou een stuk moeilijker zijn geweest zonder de belangeloze medewerking
van de Gemeente Berg en Dal, Werkgroep Milieubeheer Groesbeek, Landschapsbeheer Gelderland, Oranjefonds/ NLdoet, DHD, firma Van Kesteren, Green Cottage, De Slenk en Voedselbos Ketelwald. En verder natuurlijk
iedereen die hand- en spandiensten verleende bij onze activiteiten.
Voor de publiciteit konden we steeds weer terecht bij het Gemeentenieuws Berg en Dal, De Gelderlander, 1
Groesbeek, De Brug, De Rozet en Omroep Berg en Dal (o.a. Kiekdor).
Een extra woord van dank voor Loes voor alle mooie foto’s.
Verder dank aan allen die actief hebben deelgenomen aan één van onze activiteiten. En dan met name de gidsen
van LBG en de vrijwilligers die regelmatig een zaterdag actief bezig zijn om ons mooie Groesbeekse landschap
nog verder te verfraaien.
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