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1. Inleiding
Dit projectplan beschrijft de landschappelijke inrichting en het beoogde beheer van de
ecologische verbindingszone (EVZ) tussen het gebied Nederrijk en het Reichswald. Deze EVZ is
aangelegd in het kader van het landinrichtingsproject ‘Ruilverkaveling Groesbeek’ en omvat
circa 8 ha over een lengte van 3,8 km. De inrichting van de zone is in hoofdzaak gerealiseerd in
het kader van de Ruilverkaveling Groesbeek. Middels een wijziging ex artikel 11 WRO (2006) is
de EVZ opgenomen in het Bestemmingsplan Buitengebied.
In het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) is de EVZ aangewezen als voorbeeldproject Gg1
(spoor Gg, Groen-blauwe dooradering, voorbeeldproject ’Ecologische verbindingszone
Wylerbaan – Schildbroek’).
De ligging en inrichting van de EVZ is weergegeven in bijlage C.
Eigenaar van de grond is Staatsbosbeheer. Deze organisatie heeft al in een vroeg stadium
aangegeven het beheer van de zone over te willen dragen aan de Stichting Landschap
Ooijpolder-Groesbeek. Medio 2007 is dit geformaliseerd middels het afsluiten van een
pachtovereenkomst tussen beide partijen.
De Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek is opgericht op 15 december 2000 en heeft als
doel het behouden en ontwikkelen van landschapselementen ten behoeve van flora, fauna,
cultuurhistorie, natuurgerichte recreatie en educatie. De Stichting tracht haar doel te bereiken
door middel van o.a. het verwerven van landschapselementen en het beheren van
landschapselementen, zowel die van de Stichting als die van derden.
De financiële middelen die Staatsbosbeheer van overheidswege voor het beheer ontvangt
worden beschikbaar gesteld aan de Stichting. Deze beheergelden zijn echter niet toereikend om
het beoogde beheer veilig te stellen. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat hier sprake
is van relatief smalle natuurstroken in een intensief gebruikt agrarisch gebied. Bovendien is er
na de inrichting langere tijd geen onderhoud gepleegd, waardoor er haarden met
probleemonkruiden (ridderzuring en akkerdistel) zijn ontstaan. Vooral de eerste jaren zal er
intensief onderhoud moeten plaatsvinden om overlast door probleemonkruiden voor omliggende
agrarische percelen te voorkomen. Voorts zal er de eerste jaren intensief beheer nodig zijn om
enige verschraling te kunnen bewerkstelligen. Dit geldt vooral voor delen van de EVZ waar
grond is opgebracht en/of geroerd.
De Stichting doet daarom voor aanvullende financiering een beroep op de Stichting Via Natura.

2. Inrichting
De EVZ is aangelegd op voormalige landbouwgrond die tot 2003 als zodanig in gebruik is
geweest.
De EVZ-zone varieert in breedte van 7 meter tot ruim 70 m. De totale oppervlakte bedraagt circa
8 ha. Volgens het oorspronkelijke inrichtingsplan zou de verbindingszone voor 100% worden
aangeplant. Zowel uit landschappelijke als uit ecologische overwegingen is de inrichting herzien.
De zone bestaat nu grotendeels uit halfnatuurlijk grasland met pleksgewijs hakhout/struweel en
op enkele lager gelegen percelen een poel.
Uitgaande van het huidige inrichtingsplan zal de verbindingszone een geschikt leefgebied
vormen voor veel meer diersoorten dan alleen de das waarvoor het plan oorspronkelijk was
opgezet. Het eindbeeld zal bestaan uit bloemrijk grasland met verspreid struwelen
(struikenvegetatie). In die struwelen zullen enkele opgaande bomen staan. Deze bomen zijn
onder meer van belang als verbindingsfunctie voor vleermuizen. Deze inrichting is ook
aantrekkelijk voor vogels, kleine zoogdieren, vlinders en andere insecten. Overigens zijn voor de
das voorzieningen getroffen bij twee wegen die de zone kruisen. Met de herziene inrichting
wordt recht gedaan aan het karakter van het landschap: het open hellinggebied in het eerste
deel van de zone, en verder oostwaarts het laaggelegen en meer verdichte landschap in het
Schildbroek.
Het aangeplante plantsoen bestaat voor 50% uit inlandse eik (Quercus robur) en 50% uit een
menging van 11 verschillende inheemse struikensoorten.
Aan de ecologische verbindingszone zijn de volgende functies toe te kennen:
ecologie
Voorop staat de ecologische verbinding tussen het Nederrijk/Duivelsberg en het Reichswald.
Door een ruimer voedselaanbod, dekking en nestgelegenheid zal het gebied aantrekkelijker
worden voor struweelvogels (o.a. roodborsttapuit), roofvogels, patrijs, haas, marterachtigen,
amfibieën, libellen, vlinders etc. Het gaat hier veelal om soorten die karakteristiek zijn voor het
agrarisch cultuurlandschap en die de laatste decennia sterk in aantal achteruit zijn gegaan.
In en rond de poelen zullen zich water- en oevervegetaties ontwikkelen en ontstaat een nieuw
leefgebied voor de fauna van kleine wateren.
landschap
Met de inrichting en het beheer wordt gestreefd naar een passende uitstraling én toegevoegde
waarde in het karakteristieke landschap: pleksgewijs struweel met voldoende zichtlijnen in het
open hellinggebied. Verder oostwaarts is sprake van meer struweel en enkele poelen in het
laaggelegen, meer besloten gebied. De struwelen/hakhoutbosjes en poelen zijn karakteristieke
landschapselementen die een belangrijke landschappelijke functie hebben.
natuureducatie/recreatie
De zone is grotendeels gesitueerd langs paden die toegankelijk zijn voor het publiek. Ook is de
zone zelf in het algemeen vrij toegankelijk voor wandelaars. Vanwege de noodzakelijke rust en
dekking voor het aanwezige wild zijn de smalle stroken langs de Duitse grens niet toegankelijk
voor derden.
Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de zone betrokken wordt in natuurwandelingen en excursies die regelmatig door lokale groepen voor belangstellenden worden georganiseerd.

Inrichting per deelzone
Hieronder volgt de inrichting per deelzone (van west naar zuidoost). Voor bijbehorende
tekeningen: zie bijlage C.
A. Zone tussen Wylerbaan en einde Geleiloan
Kadastrale percelen:
Groesbeek O 69, groot 2.24.40 ha; O 78, groot 0.11.12 ha en O 80, groot 0.04.31 ha
Totaal zone A: 2,40 ha
Perceel O 78 ligt aan de noordzijde van de insteekweg (Geleiloan). Dit perceeltje ligt geïsoleerd
van het overige deel van de EVZ en is destijds zo gesitueerd om de faunavoorziening onder de
Wylerbaan te kunnen ontsluiten. Door opgebrachte grond is hier sprake van een ruige vegetatie
met veel brandnetel en akkerdistel.
Perceel O 69 ligt langs de insteekweg en heeft een breedte van 20 meter. Het bestaat uit
halfnatuurlijk/bloemrijk grasland met daarin plantvakken met hakhout/struweel. De plantvakken
hebben afmetingen van 50 tot 80 meter lengte en max. 15 meter breedte. Per saldo beslaat de
struweelbeplanting in deze strook ca. 15% van het oppervlak (ca. 0,36 ha). Perceel O 80 is een
lob aan perceel O 69 nabij de Wylerbaan. Rondom dit perceel en langs een deel van de
percelen O 80 en O 69 staan dassenrasters.
De landbouwpercelen die grenzen aan perceel O 69 hebben elk middels een erfdienstbaarheid
recht van weg naar de Geleiloan.
Volgens een rechterlijke uitspraak mag de beplanting in een strook van 20 meter, gemeten
vanaf de Wylerbaan, niet hoger worden dan 50 cm. Als gevolg hiervan kan er geen
struweelbeplanting worden aangebracht en kan er helaas geen dekking worden gecreëerd voor
dassen en andere kleine zoogdieren. De faunapassage onder de Wylerbaan kan hierdoor niet
optimaal functioneren. Het westelijke deel van de zone is sterk verruigd door achterstallig
onderhoud en vanwege het feit dat hier grond is geroerd en opgebracht voor het ophogen van
de insteekweg.
Perceel O 69 is omheind met een rundveeraster. Daarbij is rekening gehouden met vrije
doorgangen naar de aanliggende agrarische percelen.
B. Zone tussen einde Geleiloan en de Boersteeg
Kadastrale percelen: Groesbeek O 101, groot 0.80.45 ha en O 121, groot 1.16.60 ha
Totaal zone B: 1,97 ha.
Perceel O 101 is een strook van 20 m breed en ruim 400 m lang en is op eenzelfde wijze
ingericht als perceel O 69, dus als halfnatuurlijk grasland met pleksgewijs beplanting. Het
oostelijk daarvan gelegen perceel is maximaal 65 m breed en bestaat voor de helft uit beplanting
en voor de helft uit grasland. De totale hoeveelheid struweel bedraagt 0,87 ha, de hoeveelheid
grasland 1,1 ha.
Langs de Boersteeg is het perceel uitgerasterd met een dassengeleidend raster en onder de
weg is een faunapassage gerealiseerd. De percelen zijn omheind met een rundveeraster.

C. Zone tussen Boersteeg en de Duitse grens
Kadastrale percelen: Groesbeek O 105, groot 0.51.25 ha en O 91, groot 1.16.00 ha
Totaal zone C: 1,67 ha.
Perceel O 105 bestaat voor gemiddeld 90% uit beplanting. De zijde aan de Boersteeg is volledig
ingeplant, verderop is sprake van een bestaand opgaand bosje. Langs dit perceel ligt een
toegangspad/berm naar perceel O 91. Langs de Boersteeg staat een dassengeleidend raster.
Perceel O 91 bestaat uit schraal grasland met daarin een poel van ca. 900 m2.
Het graslandgedeelte (0,71 ha) is in 2007 geplagd en het plagsel is verwerkt in een ophoging
langs het bestaande bosje. Deze ophoging is beplant met struweel. Ook langs de noordzijde van
het perceel zijn plantvakken met struweel gesitueerd met een oppervlakte van 3600 m2.
D. Zone parallel aan Duitse grens
Kadastrale percelen: Groesbeek O 234, groot 0.27.25 ha en O 236, groot 0.06.93 ha
Deze smalle strook van 7 m breed bestaat uit een bermbegroeiing met pleksgewijs struweel
(ca. 25%). De strook eindigt bij de spoorlijn in een driehoekig perceeltje (O 236) dat volledig is
ingeplant.
E. Zone parallel aan spoor
Kadastraal perceel: Groesbeek O 242 (ged.), groot ca. 0.80 ha
De strook langs de zuidzijde van het spoor is 20 m breed en zo'n 400 m lang. Hierin zijn 3
poelen van resp. 500, 420 en 400 m2 aangelegd en struwelen met een totale oppervlakte van
ca. 0,18 ha. De resterende oppervlakte van 0.49 ha bestaat uit vochtig/nat halfnatuurlijk
grasland. Het kadastrale perceel loopt verder zuidwaarts, haaks op de spoorlijn.
F. Zone tussen de spoorlijn en de Hettsteeg
Kadastrale percelen: Groesbeek O 242 (ged.), groot 0.42.25 ha) en O 254 (0.39.75 ha)
Totaal zone F: 0,82 ha.
Het laatste deel van de EVZ-zone is een strook van 8 m breed die haaks op de spoorlijn, parallel
aan een A-watergang, zuidwaarts loopt en via een knik in oostelijke richting uiteindelijk eindigt bij
de Hettsteeg. Langs de A-watergang wordt een schouwpad van 4 m breed (bermvegetatie)
vrijgehouden. De andere 4 m-strook bestaat uit struweelbeplanting.
De resterende zone tot aan de Hettsteeg, deels 9 m en deels 8 m breed, bestaat grotendeels uit
struweel met op twee plaatsen onderbrekingen van enkele tientallen meters vanwege gewenste
zichtlijnen. Op deze plekken is sprake van een bermvegetatie. De totale oppervlakte struweel in
deze zone bedraagt ca. 0,36 ha, de oppervlakte bermvegetatie 0,46 ha.
Door/langs de aanplant is vanaf de Hettsteeg een werkpad gesitueerd.

3. Beheer
De EVZ bestaat uit een vijftal elementen: hakhout/struweel, poelen, (hei)schraal grasland,
halfnatuurlijk grasland en bermvegetatie. In bijlage A wordt het beoogde beheer van deze
elementen in detail beschreven. In bijlage B staat een detaillering van de kosten van dit beheer.
Hakhout/struweel
Voor de instandhouding van de struwelen zullen deze periodiek worden teruggezet
(terugsnoeien tot 20 à 30 cm boven maaiveldhoogte), m.u.v. van soorten als sleedoorn en wilde
roos. Regelmatig snoeien van deze laatstgenoemde soorten leidt tot afsterven van deze struiken
op de plaats van aanplant en massale uitlopervorming in de directe omgeving daarvan. De
rozensoorten worden niet hoger dan ca. 3 m (Hondsroos) en ca. 2 m (Eglantier); de Sleedoorn
wordt 3 à 4 m hoog. De overige struikvormers worden met een gemiddelde omlooptijd van 6 tot
8 jaar teruggezet. Ook de inlandse eik (m.u.v. enkele die zullen doorgroeien als opgaande
boom) zal als struik worden beheerd (zgn. hakhoutbeheer); voor deze langzame groeier geldt
een gemiddelde omlooptijd van ca. 12 jaar.
Het terugzetten van de verschillende struweelvakken zal niet gelijktijdig plaatsvinden, maar
gefaseerd; enerzijds vanwege ongewenste kaalslag, maar ook om verschillen in leeftijd en
hoogte te creëren. Deze diversiteit komt ten goede aan de belevingswaarde en - niet minder
belangrijk - aan de ecologische waarde. Dit landschapselement is immers aangelegd als
ecologische verbindingszone voor flora en fauna.
In de eerste jaren zullen de plantvakken regelmatig moeten worden gemaaid, met name de
probleemonkruiden ridderzuring en de akkerdistel. Door achterstallig onderhoud in de eerste
jaren na aanleg zijn de beplantingen niet overal goed aangeslagen. Grotere gaten in de
plantvakken zullen daarom worden ingeboet en in een enkel geval zal een plantvak in zijn
geheel herplant moeten worden.
Poelen
De poelen zullen periodiek worden opgeschoond. De frequentie is afhankelijk van de mate van
dichtgroeien. Vooral woekering door lisdodde is een probleem (poelen langs spoorlijn). Door
enkele maaibeurten zal worden getracht deze soort in toom te houden.
In de eerste jaren zal opslag van o.a. wilg en zwarte els moeten worden verwijderd.
Halfnatuurlijk/bloemrijk grasland
Het halfnatuurlijk grasland zal in stand worden gehouden door extensieve begrazing, in principe
door rundvee. De eerste jaren zal echter ook moeten worden gemaaid en afgevoerd/gehooid om
het verschralingsproces te bevorderen. Dit geldt met name voor het westelijke deel van de EVZ.
Daarbij zullen ook schapen worden ingezet om verruiging tegen te gaan.
Op enkele plekken bevinden zich haarden van ridderzuring. Voor het terugdringen van de zuring
kunnen schapen worden ingezet (drukbegrazing) of kan de grond bij drogend weer diverse
malen worden gecultivaterd, waarna vervolgens een grasmengsel kan worden ingezaaid.
Op andere plekken waar ridderzuring en akkerdistel groeien zullen deze vóór zaadzetting
worden gemaaid om overlast voor aanliggende agrarische percelen zo veel mogelijk te
beperken.

Schraal grasland
Op het perceel met schrale vegetatie (geplagde perceel O 91) zal in principe periodiek vee
worden ingeschaard om overtollige vegetatie te verwijderen. Dit geldt ook voor het geïsoleerd
gelegen perceeltje (O 78) nabij de Wylerbaan.
Bermstroken
De smallere stroken met bermvegetatie worden periodiek gemaaid, voorlopig 2 keer per jaar, op
termijn mogelijk 1 keer per jaar.

Bijlage A

Beschrijving van het beheer per type element
Hakhout/struweel
In de eerste groeiseizoenen dient het plantvak te worden uitgemaaid om verstikking van de
jonge aanplant door gras- en onkruidgroei te voorkomen. Bij meer dan 20% uitval van het
plantsoen zal worden ingeboet; 5 à 6 jaar na aanplant zal de beplanting worden teruggezet
(terugzetten tot ca. 20 cm boven maaiveld) om de struikvorming te bevorderen; op plaatsen
waar dat gewenst is zullen enkele boomvormers worden gespaard als overstaander, waarvan er
op termijn één of enkele worden gehandhaafd; enkele soorten, waaronder bijv. sleedoorn en
wilde roos, verdragen fors terugsnoeien niet en deze worden dan ook worden gespaard bij het
terugzetten van de beplanting.
Vervolgens zal gemiddeld eens in de 8 jaar de beplanting worden teruggezet, waarbij bekeken
wordt in hoeverre eerder gespaarde boomvormers al dan niet gehandhaafd moeten blijven.
Het vrijkomende snoeihout zal in principe ter plaatse worden verwerkt in mutserdhopen en/of in
takkenrillen.
Poel
In de eerste jaren na aanleg zal spontane opslag (vnl. wilg) worden verwijderd. De oeverstroken
worden jaarlijks gemaaid waarbij het maaisel evt. op hopen wordt gezet (als broedhoop).
Periodiek zal worden geschoond (in de periode half september – half oktober) met een maaikorf
om dichtgroeien tegen te gaan; de frequentie hiervan is afhankelijk van mate van dichtgroeien;
het vrijkomende materiaal wordt bij voorkeur verwerkt op een nabijgelegen akker; als dit geen
optie is zal het materiaal op een hoop worden gezet waar het kan verteren.
Uitbaggeren om verlanding tegen te gaan zal naar verwachting pas op langere termijn nodig
zijn.
Halfnatuurlijk/bloemrijk grasland
Op termijn: extensieve begrazing.
In de eerste jaren: jaarlijks maaien en afvoeren (bij voorkeur hooien, anders afvoeren naar
composteringsbedrijf) na half juni. Van september tot uiterlijk maart nabeweiden.
In de meeste situaties is er sprake van verrijkte grond wat meerdere maai- en of
begrazingsbeurten per jaar noodzakelijk maakt om verruiging te voorkomen
Schraal grasland
Periodiek beweiden
Bermstroken
Periodiek maaien en afvoeren

Bijlage C

Kadastrale gegevens, overzichts- en deelkaarten
De ecologische verbindingszone bestaat uit de volgende kadastrale percelen (vanaf de
Wylerbaan naar het Schildbroek):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Groesbeek O 78, groot 0.11.12 ha
Groesbeek O 80, groot 0.04.31 ha
Groesbeek O 69, groot 2.24.40 ha
Groesbeek O 101, groot 0.80.45 ha
Groesbeek O 121, groot 1.16.60 ha
Groesbeek O 105, groot 0.51.25 ha
Groesbeek O 91, groot 1.16.00 ha
Groesbeek O 234, groot 0.27.25 ha
Groesbeek O 236, groot 0.06.93 ha
Groesbeek O 242, groot 1.22.25 ha
Groesbeek O 254, groot 0.39.75 ha

Bijlage C

