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Voorkant
Rotstekening Tassili N’Ajjer Centraal Sahara
Runder- of veehoederperiode (7.000-3.500 BP)
Waarschijnlijk heeft overbegrazing met runderen sterk bijgedragen tot verwoestijning van de Sahara
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Jaarverslag 2019
BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN
Bestuur
De samenstelling van het bestuur was in 2019 als volgt:
Voorzitter: Jo de Valk
Secretaris: Joost Buers
Penningmeester: Anne-Marie van den Bosch, opgevolgd door Hans Crone
Bestuursleden: Henny Brinkhof, Gijs Looijen, Remco Vogel, Victorien Mertens.
Algemene ledenvergadering 2019
Op woensdag 19 juni 2019 19:00 – 19:30 uur vond de jaarvergadering plaats in De Tullekesbôm, Nijerf 9, 6562
PK Groesbeek, waarbij het bestuur verantwoording aflegde voor het jaar 2018.
Er waren wijzigingen in het bestuur: Anne-Marie van den Bosch trad af als penningmeester. Victorien Mertens
trad toe tot het bestuur. Een week na de vergadering meldde Hans Crone zich aan bij het bestuur om de
penningmeestervacature op te vullen. Het financieel jaarverslag werd gepresenteerd. Nadat de kascommissie
haar bevindingen had gerapporteerd en er niets op aan te merken had, werd het financieel verslag door de
ledenvergadering goedgekeurd en het bestuur gedechargeerd.
De voorzitter Jo de Valk gaf een korte uiteenzetting van de lopende projecten en Henny Brinkhof gaf toelichting
bij het jaarverslag.
De geplande excursie naar het Koningsven ging niet door vanwege het onweer dat in de lucht hing. Die zou
verschoven worden naar volgend jaar.
NATUUR EN LANDSCHAP
Koepel
In oktober 2019 werd eindelijk begonnen met de aanleg van de nieuwe Koepel. Er werd een nieuwe leemlaag
aangebracht die flink werd aangestampt om hem waterdicht te maken. Ook werd een nieuw kunstmatig eiland
aangelegd. Eenmalig werd de vijver weer
gevuld met water van Vitens. Al snel bleek
echter dat het water helaas toch weer zakte,
met wel enkele centimeters per dag. Men
vermoedde dat de leemlaag toch nog een
beetje poreus was en dat die minieme gaatjes
vanzelf dicht zouden gaan. Om te voorkomen
dat het water teveel zou dalen, werd een pomp
geinstalleerd die grondwater oppompte.
Langzaam zette de leem zich en werd de
daling minder en hoefde de pomp steeds
minder aan te slaan en bleef de Koepel mooi
vol. Hiermede werd de voortplantingsplaats
voor de amfibieën weer hersteld. De WMG
heeft een financieel bijgedragen aan dit
De Koepel loopt weer vol
natuurherstelproject.
Landschapsontwikkelingsplan (LOP)
De WMG is 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 en op de herinrichting van een stuk
van de Hulsbeek, ter hoogte van de Mies. De gemeente heeft een plan daartoe ingediend, en de WMG een
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zienswijze over hoe dat veel beter zou kunnen, met meer rendement voor natuur, landschap en ook mens
(klimaatadaptatie). Helaas heeft de gemeente ons verwezen naar het waterschap.

Deelnemers aan RAS

Klimaatadaptatie
op 12 juni werd in het wijncentrum Groesbeek een aftrap gegeven tot de Regionale Adaptatie Strategie Rijk van
Maas & Waal (RAS), waarbij talloze organisaties uit de regio hun handtekening zetten onder het voornemen deze
streek in 2050 klimaatbestendig te maken. Ook de WMG zette haar handtekening en sprak haar wens uit dat het
niet bij woorden zou blijven. De Groesbeekse wethouder Sylvia Fleuren zag de wateroverlastproblematiek in de
Breedeweg als een belangrijke opgave en uitdaging in het kader van de RAS.
VERKEER
Fietspad door spoorkuil
Het dossier fietspad door de spoorkuil verkeert in een impasse. In de overeenkomst is opgenomen dat
er overleg over aanvullende maatregelen zal plaatsvinden, indien er meer slachtoffers onder de reptielen
vallen dan in de overeenkomst vermeld staat. Dat laatste is ieder jaar het geval, maar desondanks weigert het
gemeentebestuur aanvullende maatregelen overeen te komen. Er is diverse keren overleg geweest met de
gemeente, we hebben het een keer in de gemeenteraad aangekaart en is er zowel bij Omroep Gelderland als
Omroep Nijmegen aandacht aan besteed. Helaas leverde dat tot nu toe niets op. De WMG beraadt zich op
vervolgstappen in dit hoofdpijndossier.
Fietspad Biesseltsebaan
Hoewel het fietspad langs de Biesseltsebaan gerealiseerd is en zowel bij de Biessael als bij de spoorwegovergang
reptielen/amfibieënschermen zijn aangelegd, is bij Vak 60 (een klein driehoekig heideveldje) van SBB nog niets
gebeurd. Uit de wandelgangen bij Natuurmonumenten bleek eind 2019 dat de gemeente besloten heeft dat
onderdeel te laten vallen en zich verschool achter de smoes dat Natuurmonumenten een stukje douglasbos nog
niet had gekapt dat ze beloofd hadden te zullen doen. De gemeente heeft daar niet over gecommuniceerd. Bij
navraag bleek dat ze dat deel van het traject te duur vonden.
Bermbeheer
Vorig jaar heeft de gemeente Berg en Dal de WMG gevraagd mee te denken over het bermbeheer. In juni 2019
is besloten alle bermen ecologisch te gaan beheren, met als doel meer biodiversiteit en ecologische corridors.
Ecologisch beheer houdt in minder vaak maaien en ook het maaisel afvoeren, nadat het afval uit de bermen
verwijderd is. Er is gekozen voor het pilotproject Bokashi. Het maaisel werd bij een vijftal lokale agrariërs op
een hoop gegooid en gefermenteerd. Na toevoeging van mineralen en afsluiten onder plastic ontstaat Bokashi.
Dit kan gebruikt worden als bodemverbeteraar door de lokale agrariërs. Helaas heeft men het project moeten
stoppen, want het is nog geen erkende verwerkingsmethode voor groenafval (Wet Milieubeheer) en er is nog
geen bewijs dat het niet schadelijk is voor de bodem (Meststoffenwet). Het maaisel wordt nu afgevoerd naar een
composteerbedrijf buiten de gemeente.
WMG
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RUIMTELIJKE ORDENING
Gemeentelijk overleg
De WMG had in het verleden eeft periodiek een bestuurlijk overleg met het gemeentebestuur. In 2019 was er
geen regulier overleg. Wel werd enkele malen met ambtenaren en de verantwoordelijke wethouder overlegd.
Dat ging voornamelijk over de spoorkuil, maar ook over de energietransitie (zonneparken). Op onze vraag of het
regulier overleg geen nieuw leven ingeblazen zou moeten worden, werd in eerste instantie negatief gereageerd
met het argument dat het partneroverleg natuur en landschap hiervoor diende.
Speeltuin Kerkstraat
Op initiatief van een groepje ouders is het plan gelanceerd om op de groenstrook van de Kerkstraat een
speeltuin te maken. De gemeente heeft daar positief op gereageerd, maar van veel omwonenden kwam protest
omdat men bang was voor overlast. Ook de WMG was kritisch, meer op de inpassing van de speeltuin dan op
het principe. In het eerste plan
waren de vele toestellen erg groot,
waardoor ze grote invloed zouden
hebben op de beleving van de
omgeving (kerkje) en groenstrook.
De WMG heeft deelgenomen
aan mediationgesprekken die op
initiatief van de gemeente met
bezwaarmakers werden gehouden.
Op grond daarvan is het ontwerp
sterk aangepast waardoor de
landschappelijke inpassing beter
werd. De speeltuin is inmiddels
gerealiseerd, is niet meer erg
dissonant en er wordt veel gebruik
van gemaakt.
Ontwerp Speeltuin Kerkstraat
Plan melkfabriek
Nadat de Raad eind 2018 met de meest krappe meerderheid aangegeven had een grotere voorkeur te hebben
voor een melkfabriek boven een kippenfarm, ging Kees Koolen ook in 2019 door met zijn plan een melkfabriek
in Groesbeek te realiseren. In juni heeft het gemeentebestuur een informatienota naar de raad gestuurd waarin
ze meedeelt een intentieovereenkomst met Koolen te hebben gesloten. Doel daarvan is de haalbaarheid van
het plan tot vestiging van een melkfabriek op de locatie van de kippenfarm nader te onderzoeken. Daarna werd
het een tijd stil, totdat in de eerste helft van 2020 informatie naar buiten kwam. Zo zou een deel van de (enorme
hoeveelheid!) energie die nodig is voor de fabriek uit zonnepanelen komen, die eerst op het dak gelegd zouden
worden maar nu op de grond op eigen terrein geïnstalleerd zouden moeten worden. Mogelijk zou een van de
productielijnen gebruikt worden voor melk uit de streek. We wachten het uiteindelijke plan verder af, maar voor
de WMG blijft een melkfabriek in het agrarische gebied ongewenst.
MILIEU
Duurzame energie
De WMG heeft actief inbreng geleverd op de door de gemeenteraad vast te stellen ruimtelijke visie duurzame
energieopwekking 2019. Wij zijn zeer kritisch over het voorgenomen beleid om grootschalige zonnevelden aan
te leggen, met name in het hellingengebied. Het zou onherstelbare schade aan het landschap betekenen en
ook de bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit lijden onder maximale bedekking van panelen. De WMG heeft
ook ingesproken in de gemeenteraad en criteria geformuleerd waaraan zonnevelden zouden moeten voldoen,
zoals: niet in landschappelijk fraaie gebieden, goede landschappelijke inpassing, aanleg zodanig dat zich een
goede vegetatie/natuur kan ontwikkelen, een deel van het terrein buiten de panelen inrichten als natuur die past
bij de natuur van de locatie en die ook naderhand niet opgeruimd mag worden. Op grond van o.a. die kritiek
en aanbevelingen zijn grote delen van het zoekgebied geschrapt, met name in het hellingengebied en zijn de
aanbevelingen betreffende biodiversiteit overgenomen, zij het dat de wethouder zelf wil bepalen hoe zwaar ze
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wegen. Er zijn inmiddels initiatieven, zoals bij het Schildbroek, dat overigens ook al (voorlopig?) weer van de baan
is. Een initiatief bij de Boersteeg lijkt serieuzer. De nadruk zal komen te liggen bij Millingen, omdat het landschap
daar de minste schade oploopt bij het plaatsen van zonnevelden. Er zijn daar grootschalige initiatieven in de
maak.
Ammoniakdepositie
Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat
blijkt uit een tweetal uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019. Op
basis van de PAS wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde
Natura-2000 natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die
gebieden. Die toestemming ‘vooraf’ mag niet aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.
De gevolgen van deze uitspraken bleken enorm, want er was al volop stikstof uitgedeeld. Niet alleen voor de
landbouw, de grootste producent van reactieve stikstof, maar ook voor verkeer. De overheid heeft met de PAS
wetgeving ‘van pappen en nathouden’, waardoor veebedrijven konden blijven groeien en milieuproblemen niet
adequaat opgelost werden, een enorm probleem veroorzaakt waardoor tal van projecten die stikstof uitstoten
op slot staan. De maximumsnelheid voor auto’s op snelwegen is verlaagd en de ammoniakdepositie vanuit de
landbouw moet omlaag, teneinde grote woningbouw- en infrastructurele projecten weer aan de gang te krijgen.
Veel boeren zijn boos omdat hun groeimogelijkheden beperkt worden, nadat ze de afgelopen jaren juist flink
geïnvesteerd hebben en trekken met hun trekkers regelmatig richting Den Haag of de provinciehuizen. Hoe dit
dossier zal gaan uitpakken en wat dat betekent voor De Bruuk en de Sint-Jansberg zullen we gaan zien.
Overigens wordt De Bruuk niet alleen door stikstof bedreigd, maar ook door verdroging.
Bossenstrategie
Er is veel te doen over de boskap in het Groesbeeks bos. Ook de WMG is niet tevreden over hoe dat nu gaat: te
rigoureus, te weinig oog voor de natuur. Enkele mensen van de WMG hebben daarom deelgenomen aan een
door de landelijke overheid georganiseerde dag om van deskundigen uit de achterban te horen hoe zij denken
over waar we met de bossen heen moeten in Nederland. De rijksoverheid wil de conclusies uit die bijeenkomsten
betrekken bij de formulering van het bosbeleid in Nederland. Het was een gemêleerd gezelschap, maar de
gemeenschappelijke conclusie was dat er meer bos moest komen, dat het bos ook natuurlijker beheerd moet
worden, maar ook dat houtoogst voor duurzaam gebruik mogelijk moet blijven. Eigenlijk werd het huidige
kapbeleid van Staatsbosbeheer naar de prullenbak verwezen.
Voedselbos in Groesbeeks bos?
Enkele mensen binnen de WMG hebben het idee opgevat om te kijken of het mogelijk is in het Groesbeeks bos
een voedselbos te beginnen. De meeste voedselbosinitiatieven gaan uit van bestaande landbouwgrond die
omgezet wordt in een voedselbos. Eer een bos een bos genoemd kan worden, gaan er vele decennia overheen.
Dat geldt ook voor een voedselbos. Een van de
meest belangrijke soorten die staplefood moet
leveren in een voedselbos is de Tamme kastanje.
Het duurt echter tientallen jaren voordat een
kastanje vruchten begint te produceren. Nu
verkeert het Groesbeeks bos in de gelukkige
situatie dat er percelen zijn met veel tamme
kastanjes. In het perceel dat we op het oog
hebben, zijn ze waarschijnlijk al 150 jaar oud.
We hebben al de bomen in kaart gebracht. Er
staan 98 tamme kastanjes. We gaan kijken of
van een dergelijk perceel een voedselbos te
maken is en zullen het plan dan voorleggen aan
Staatsbosbeheer.
Een vrouw raapt kastanjes in het Spaanse Andalusie.
Rond de Middellandse Zee was Tamme kastanje
vroeger een belangrijke voedselbron.
WMG
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EDUCATIE EN VOORLICHTING
Groesbeeks Milieujournaal
In 2019 zijn er drie nummers van het Milieujournaal uitgekomen, waaronder een dubbelnummer.
Milieujournaal 178 (december 2019)
Thema ‘Stikstof’, met o.a.
- Het probleem dat (niet) uit de lucht komt vallen
- Hoe stikstof de natuur in problemen brengt
- In gesprek met de dames van De Bron
- Ons voedsel: het varken (deel 2)
- De veganistische keuken
- Aardhommels
Milieujournaal 177 (oktober 2019)
Thema ‘Groesbeeks bos’, met o.a.
- Ontwikkeling van de kapvlaktes
- Interview met Arjan Snel van Staatsbosbeheer
- De Wolfsberg: landgoed werd staatsbos
- In gesprek met Herman Nillessen
- Ons voedsel: het varken
- Natuurgedicht
Milieujournaal 175/176 (mei 2019)
Thema ‘Klimaatverandering’, met o.a.
- Zonnepanelen op het dak: ervaringen
- Grootschalige energieopwekking in de gemeente Berg en Dal
- In gesprek met wethouder Nelson Verheul
- Duurzame energie uit knotwilgen
- Aanpassen aan klimaatverandering
- Ons voedsel: erwt
- Aardhommels en Aardmannetjes
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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 milieu-aangelegenheden is er te vinden. Naast de actualiteit
biedt de website ook zeer veel achtergrondinformatie. Veel dossiers hebben een lang verleden en alle
relevante stukken zijn terug te vinden. Subwerkgroepen zoals jeugdeducatie, Landschapsbeheer Groesbeek en
Milieujournaal hebben een eigen pagina.
Aardhommels en Aardmannetjes
De WMG organiseert sinds jaar en dag verschillende natuureducatieve activiteiten voor kinderen.
De Aardmannetjes, een groep kinderen van 6 t/m 8 jaar, gaan eenmaal per maand o.l.v. Dianne de Bruin op
zaterdagochtend de natuur in. Op een speelse en enthousiaste manier weet Dianne mooie plekken te vinden
waar je prachtige natuur kunt beleven en kennis kunt opdoen.
De Aardhommels zijn ouder: 9-13 jaar. Zij fietsen eenmaal per twee weken onder leiding van Erik Lamers, Britt
Kuipers en Henny Brinkhof op ontdekkingstocht naar omliggende natuurgebieden. Eenmaal per jaar is er een
kamp in de vrije natuur.
De Tullekesbôm en NL Doet
Op 16 maart 2019 organiseerde de WMG in het kader van het programma van NL Doet weer een actie bij de
Tullekesbôm. Dit keer konden kinderen een insectenhotels maken. Zo’n vijfentwintig kinderen waren op deze
activiteit afgekomen. Henk Klaassen had het een en ander al grondig voorbereid: hij had op maat gezaagde
pakketjes laten maken door Pluryn en zelf mallen gemaakt, zodat de pakketjes makkelijk in elkaar gezet konden
worden. Er werd driftig getimmerd. Uiteindelijk gingen alle kinderen tevreden met een insectenhotel naar huis.
Daarnaast ging groep 4 van de Sieppe ook in 2019 naar de Foeperpot. Deze school maakt bovendien jaarlijks
gebruik van de Tullekesbôm voor het project Reuzenpad en de natuurdetectivedagen.

Op 16 juni 2020 was het Aardhommelkamp
voor het eerst in de Groenlanden in de
Ooijpolder op een prachtige wilde plek. We
bakten zelf een appeltaart op een vuur in
de ‘Dutch oven’ en zagen twee Gallowaystieren vechten.
WMG
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JAARVERSLAG WERKGROEP LANDSCHAPSBEHEER GROESBEEK 2019
Landschapsbeheer Groesbeek (LBG) bestaat uit een club vrijwilligers en
is onderdeel van Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal. De doelstelling
van LBG is mensen bewuster maken van de nog aanwezige natuur in hun
omgeving en er op een actieve manier positief aan bijdragen.
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
In 2019 heeft LBG vier gratis excursies verzorgt met een wisselende publieksdeelname.
De eerste excursie op 24 februari vond plaats op het terrein bij de Holthurnsche Hof. 116 personen wandelden
deze middag mee door het Romeinse verleden aldaar, waarbij ook de recente historie aan bod kwam. We
waren die middag paraat met 6 LBG-gidsen, maar door de grote opkomst dreigden de groepen wel erg groot
te worden. Niek Backus die daar in de buurt woont en IVN-natuurgids is bood spontaan aan ook een groep
onder zijn hoede te nemen. We maakten daar dankbaar gebruik van en sinds die dag staat Niek als gids op onze
gidsenlijst.
Op 19 mei gingen we naar de Mookerheide. Wellicht ten gevolge van onduidelijkheid over de startplek waren er
die middag slechts 13 deelnemers aan deze excursie. 3 gidsen hebben deze mensen een inkijkje gegeven in de
natuur ter plekke.
Op 30 juni stond er een excursie naar Het Schildbroek op het programma. De start was bij Camping Bij Ons en
Dianne de Bruin had gezorgd dat we met 8 gidsen en 42 deelnemers via een bijzondere route rechtstreeks naar
Het Schildbroek konden lopen. En zo blijkt maar weer dat LBG soms verrassende dingen voor elkaar krijgt dankzij
de in Groesbeek gewortelde natuurgidsen.
De vierde excursie van 2019 vertrok vanaf het zweefvliegveld Malden. Vanaf daar zijn we op zoek gegaan naar
de paddenstoelen in het Kraaiendal. 6 gidsen hebben de 32 deelnemers een inkijkje gegeven in deze magische
schepselen der natuur.
In totaal zijn in 2019 24 natuurgidsen van LBG actief geweest bij deze 4 excursies.
2. Vrijwillig landschapsbeheer
Landschapsbeheer Groesbeek (LBG) is de afdeling binnen de Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal 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 die plaatsen waar geen landbouwmachines kunnen of mogen komen. Naast de reguliere werkochtenden
bestaat er een kleine ploeg van “vliegende kieps” die indien nodig urgente kleine klussen uitvoeren.
In 2019 is er een wisseling in coördinatorschap geweest. Henk Klaassen droeg het stokje na ongeveer 10 jaar
over aan Gijs Looijen, geflankeerd door Nel van den Bergh en Ferdinand Ter Schure. De totale werkgroep
van LBG, bestaande uit 25 deelnemers (mailcirkel: 40), kent een vaste kern van ongeveer 15 actieve leden die
maandelijks vrijwillig in het landschap werkzaam zijn. In 2019 werd er op verscheidene locaties gewerkt, meestal
op terreinen in het bezit dan wel beheer van de Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek en een enkele keer
op gemeentegrond. Hieronder zijn aan te merken o.a. het Schildbroek, Hulschbroek, Steenbroekse hei, EVZ
Nederrijk/Brandenburg, ‘t Slumke, Kaalbroek en een aantal veldpaden. Vooraf de werkochtenden wordt een
uitgebreide mailing verzorgd met laatste nieuwtjes, details aankomende werkochtend, achtergrondinformatie en
wat dies meer zij. Na de werkochtend wordt door een vrijwilliger (Loes de Valk) verslag gedaan door middel van
foto’s en door de coördinator in tekst. Daarnaast wordt er een facebookpagina bijgehouden voor het bredere
publiek. Het uitje in 2019 vond plaats in het Zwanenbroekje, sinds kort ook in beheer van het SLOG. Eind 2019
is een kleine wervingsactie op touw gezet om meer vrijwilligers te verkrijgen. Dat heeft geresulteerd in 5 nieuwe,
duurzaam komende vrijwilligers.
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3. Informatieavonden
In 2019 heeft LBG ook een informatieavond georganiseerd en wel op 29 maart in de vertrouwde Slenk op De
Horst. Deze avond kwamen Jean Claessens en Jacques Kleynen ons alles vertellen over de orchideeën en hun
bestuivers. Wellicht dankzij het erg mooie weer die avond viel de opkomst wat tegen. Er waren 45 bezoekers die
genoten van een heel bijzondere avond met inspirerende sprekers die ons veel zeer bijzondere, zelf gemaakte
foto’s en filmpjes lieten zien.

Bloemen van orchideeen zijn voor insecten bijna onweerstaanbaar. Van links naar rechts: Rietorchis, Gevlekte ochis,
Brede orchis en Moeraswespenorchis

4. Onderzoek en bescherming van weidevogels door Henk Klaassen en co.
In 2019 heeft deze groep wederom gezocht naar broedende weidevogels met als doel de nesten te beschermen.
Er werden 40 legsels gevonden waarvan 22 zeker zijn uitgekomen.18 zijn zeker niet uitgekomen, vernield of
gepredeerd.
Van 10 legsels is onbekend hoe het broedsucces was, dit omdat er eerder gestopt werd met beschermen. Er
werden alleen broedende kieviten gezien, maar er is geen nest bezocht. Hiervan kun je aannemen dat ook de
helft is uitgekomen.
Bij nacontroles in Groesbeek weinig vliegvlugge kieviten gezien, hooguit 5.
Er hebben alleen Kieviten in het buitengebied gebroed, de Scholeksters zaten op de daken van grote gebouwen.
5. LBG gaat heggenvlechten
Op zondag 10 maart werd in Beugen voor de 14e keer het Nationaal Kampioenschap Maasheggenvlechten
georganiseerd. Het team van Landschapsbeheer Groesbeek, bestaande uit Henk Eikholt, Peter Pouwels, Bart
Willers en Toon Lamers, deed voor de 11de keer mee. Nog zo’n 45 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).
Woord van dank
Het organiseren van al deze LBG-activiteiten zou een stuk moeilijker zijn geweest zonder de belangeloze
medewerking van de gemeente Berg en Dal, Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal, Landschapsbeheer
Gelderland, Oranjefonds/NLdoet, DHD, De Slenk, camping Bij Ons. En verder natuurlijk iedereen die hand- en
spandiensten verleende bij onze activiteiten.
Voor de publiciteit konden we steeds weer terecht bij Gemeentenieuws, De Gelderlander, De Brug, Rozet,
Omroep Berg en Dal (o.a. Kiekdor) en bij KNNV.
Een extra woord van dank voor Loes de Valk 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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