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***CONCEPT*** 
 
 
Werkgroep Milieubeheer Groesbeek 
Dhr. J. de Valk 
Postbus 26 
6560 AA  GROESBEEK 
 
 

Datum: 24 maart 2016 
 
 
Onderwerp: Definitief maatregelplan Fietspad Spoorkuil 
 
 
Geachte heer de Valk, 
 
Op 1 maart 2016 heeft u namens het bestuur van WMG, op verzoek van gemeente 
Berg en Dal, een reactie gegeven op het voorstel van Bureau Waardenburg inzake 
de te nemen maatregelen voor het verbeteren van het leefgebied van de aanwezige 
reptielen versus het gebruik van het betonnen fietspad door de spoorkuil. Ook 
Stichting Ravon heeft een voorstel gedaan. Dit is bij u bekend. 
 
Vrijdag 25 maart 2016 is er een overleg geweest met WMG, Ravon, Rvo, 
Waardenburg en gemeente onder voorzitterschap van dhr. Co Verdaas. In dat 
gesprek zijn de standpunten uitgewisseld, waaruit het volgende maatregelplan is 
voortgekomen. 
 
Afscherming fietspad 
Bureau Waardenburg en Stichting Ravon hebben onderling hun twee voorstellen 
nader met elkaar besproken. De uitkomst daarvan is dat de herpetologen over een 
traject van 750 meter lengte een afscheiding voldoende achten, met om de 75 meter 
een amfibietunnel om uitwisseling tussen noord en zuid mogelijk te houden. De 
gemeente is bereid deze voorzieningen per direct te realiseren en daarna te 
beheren. Dat betekent dat de gemeente periodiek de schermen en tunnels inclusief 
het direct aanliggende maaiveld zal onderhouden.  
 
Verwijderen opslag 
Daarnaast constateren zij achterstallig onderhoud aan het project Heiderijk, wat de 
laatste jaren heeft geleid tot kwantiteits- en kwaliteitsverlies van het leefgebied van 
de reptielen. De gemeente is bereid om het tracé tussen het spoorbruggetje en de 
Biesseltsebaan éénmalig op te laten schonen onder begeleiding van een ecoloog.  
 
Beheer vrijwilligers 
Na de eerste opschoonslag kan het beheer door vrijwilligers worden gedaan. Indien 
de vrijwilligers daarbij af en toe hulp nodig hebben, dan is de gemeente bereid hand- 
en spandiensten te leveren. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling 
Openbare Ruimte. Deze afspraak is voor onderhavig geval voor onbepaalde tijd. 
 
 



Begrazingsbeheer 
Tevens zal de gemeente zich inspannen om in overleg te treden met 
Staatsbosbeheer en Prorail om zodoende het jaarlijkse begrazingsbeheer zeker te 
stellen. 
 
Monitoring 
Nadat de schermen zijn geplaatst, zal er monitoring plaatshebben. Onder andere zal 
het niet afgeschermde gedeelte van het fietspad tot aan de Biesseltsebaan worden 
gemonitord op slachtoffers. Mocht uit gegevens blijken dat het aantal slachtoffers 
dermate is, dat noopt tot maatregelen, de gemeente in overleg treedt met partijen 
(Waardenburg, Ravon en WMG) om aanvullende maatregelen te treffen. Op welke 
wijze en in welke mate wil de gemeente graag laten afhangen van de uitkomst van 
het overleg tussen partijen. 
 
Wij hopen dat deze informatie u kan helpen met het bepalen van het standpunt van 
het bestuur van WMG. 
 
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders 
 
 
 
 
de secretaris     de burgemeester 
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Geachte heer De Valk,

Op 1 maart 2016 heeft u namens het bestuur van WMG, op verzoek van gemeente Berg 
en Dal, een reactie gegeven op het voorstel van Bureau Waardenburg inzake de te 
nemen maatregelen voor het verbeteren van het leefgebied van de aanwezige reptielen 
versus het gebruik van het betonnen fietspad door de spoorkuil. Ook Stichting Ravon 
heeft een voorstel gedaan. Dit is bij u bekend.

Vrijdag 25 maart 2016 is er een overleg geweest met WMG, Ravon, Rvo, Waardenburg 
en gemeente onder voorzitterschap van dhr. Co Verdaas. In dat gesprek zijn de 
standpunten uitgewisseld, waaruit het volgende maatregelplan is voortgekomen.

Afscherming fietspad
Bureau Waardenburg en Stichting Ravon hebben onderling hun twee voorstellen nader 
met elkaar besproken. De uitkomst daarvan is dat de herpetologen over een traject van 
750 meter lengte een afscheiding voldoende achten, met om de 75 meter een 
amfibietunnel om uitwisseling tussen noord en zuid mogelijk te houden. De gemeente is 
bereid deze voorzieningen per direct te realiseren en daarna te beheren. Dat betekent dat 
de gemeente periodiek de schermen en tunnels inclusief het direct aanliggende maaiveld 
zal onderhouden. 

Verwijderen opslag
Daarnaast constateren zij achterstallig onderhoud aan het project Heiderijk, wat de laatste 
jaren heeft geleid tot kwantiteits- en kwaliteitsverlies van het leefgebied van de reptielen. 
De gemeente is bereid om het tracé tussen het spoorbruggetje en de Biesseltsebaan 
éénmalig op te laten schonen onder begeleiding van een ecoloog. 

Beheer vrijwilligers
Na de eerste opschoonslag kan het beheer door vrijwilligers worden gedaan. Indien de 
vrijwilligers daarbij af en toe hulp nodig hebben, dan is de gemeente bereid hand- en 
spandiensten te leveren. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Openbare 
Ruimte. Deze afspraak is voor onderhavig geval voor onbepaalde tijd.
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Begrazingsbeheer
Tevens zal de gemeente zich inspannen om in overleg te treden met Staatsbosbeheer en 
Prorail om zodoende het jaarlijkse begrazingsbeheer zeker te stellen.

Monitoring
Nadat de schermen zijn geplaatst, zal er monitoring plaatshebben. Onder andere zal het 
niet afgeschermde gedeelte van het fietspad tot aan de Biesseltsebaan worden 
gemonitord op slachtoffers. Mocht uit gegevens blijken dat het aantal slachtoffers dermate 
is, dat noopt tot maatregelen, de gemeente in overleg treedt met partijen (Waardenburg, 
Ravon en WMG) om aanvullende maatregelen te treffen. Op welke wijze en in welke mate 
wil de gemeente graag laten afhangen van de uitkomst van het overleg tussen partijen.

Wij hopen dat deze informatie u kan helpen met het bepalen van het standpunt van het 
bestuur van WMG.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Gemeente Berg en Dal,

De secretaris De burgemeester

b.a.
J.W. Looijen mr. M. Slinkman

Reageert u op deze brief? Vermeld dan altijd het zaaknummer.

Afschrift aan:
Ravon
Waardenburg
Rvo
Co Verdaas


