
      Heumen-Wijchen-Nijmegen 15-06-2011

Draagvlak met minder kap: 
Open brief aan beslissers omvorming Overasseltse en Hatertse  vennengebied.

Geachte bestuurders,

Op dit moment loopt de discussie rond de omvorming van het Overasseltse en Hatertse 
vennengebied volop. Om verdroging tegen te gaan heeft de provincie een aantal maatregelen 
voorgesteld, waaronder het kappen van circa 80 hectaren bos en het stoppen van de 
afwatering van het gebied. 

Als organisaties die bewoners in en rond het gebied en ook recreanten vertegenwoordigen, 
laten wij nogmaals expliciet weten, dat wij de massale kap van 80 hectaren bos in een korte 
tijdsspanne volkomen afwijzen. Het ontbreekt dus aan draagvlak voor deze maatregel.

Dat doen wij niet ongefundeerd en ook niet zonder alternatief. Wij ondersteunen wel een 
aantal maatregelen die de verdroging tegengaan en die leiden tot herstel van de zogenaamde 
“natte natuurwaarden”.

Wij willen vooral veel voorzichtiger omgaan met de huidige waarde van het gebied en minder 
onbesuisd ingrijpen. In hoofdlijnen betekent dat:

• Afwatering in het gebied stoppen. Deze maatregel heeft bij een aantal vennen ervoor 
gezorgd, dat het waterpeil enorm is gestegen: zelfs na het droge voorjaar van dit jaar is 
het waterpeil nog steeds ongekend hoog.

• Een goed ingerichte schaderegeling voor alle inwoners van het gebied die schade 
zullen ondervinden. Dat betekent dat er voldoende geld beschikbaar is (meerdere 
miljoenen) voor maatregelen en compensatie en dat er duidelijke criteria en afspraken 
zijn gemaakt. Verder ook vooral schade voorkomen door de wijze van aanpak.

• Alleen direct rond de randen van vennen bomen weghalen, in de periode tot 2013. Dit 
hier en daar waar zinvol aangevuld met kleine stukken kap en het verder dunnen van 
dennenbos.

• Rekening houdend met overlast door verkeer en aangevuld met actief beleid om o.a. 
geluidshinder terug te dringen.

• Wanneer na 5-10 jaar aangetoond wordt dat verdere maatregelen nodig zijn voor de 
“natte natuurwaarden”, omdat uit monitoren blijkt dat goed beheer alleen niet 
voldoende is,  kan er opnieuw naar ingrepen worden gekeken.

Er zijn enorme bezuinigingsoperaties gaande bij Provincie Gelderland en Staats Bosbeheer. 
Ondergetekende lokale organisaties maken zich daarom zorgen, dat geld voor beheer na 
omvorming niet voldoende zal blijken Dit zou niet alleen het effect van de maatregelen te niet 
kunnen doen, maar de offers van lokale bewoners voor herstel van de natuurwaarden zouden 
voor niets zijn gebracht. 

Wij roepen daarom zowel bestuurders als Staats Bosbeheer op garant te staan voor een 
effectief en zorgvuldig beheer.  Beheer en bewaak in nauw overleg en in partnerschap met 
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organisaties van omwonenden de kwaliteit van het gebied. Zowel bij de meer dan 15 hectaren, 
die al zijn omgevormd, als bij de omvorming die nog moet komen.

Op deze manier zal het gebied voor inwoners en bezoekers een aantrekkelijk afwisselend 
gebied blijven waar bos, heide en ven met hoge natuurwaarde te beleven zijn. Er zal dan wel 
een breed draagvlak ontstaan voor deze veel beperktere maatregelen. 

Namens de volgende lokale organisaties: 

CDA Heumen: Jessica van Beuningen, Ferdinand van Wijk, Jan van der Burgt

PVDA/Groenlinks Heumen: Peter van der Molen: fractievoorzitter

Democraten Gemeente Heumen: Mieke de Graaff-Ter Horst, Herman Katteler, Ilona 
Wijnakker en Frank Hilbrands.

Lokale Dorpspartijen Wijchen: Dorien van den Bosch, Carola van Wetten, Tine Kuiper 

Stichting Bewonersbelangen Overasseltse en Hatertse vennen: Machteld Meij e.a.

Werkgroepen Groen en Cultuurhistorie en A73 van de Stichting Zevensprong Dukenburg 
(Nijmegen): Jacqueline Veltmeijer, Betty Meijer en Hans-Cees Speel

Actiegroep Red ons Bos: Paul Baken en Margriet Timmermans
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