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Aan:  De formateur Gedeputeerde Staten  

De weledele heer  mr. G.J. de Graaf 

 p/a Provincie Gelderland 
Markt 11 

6811 CG Arnhem  

                                       Nijmegen, 22 maart 2011 

 

Geachte heer mr. G.J. de Graaf 

 

Hiermede vragen wij u, om in uw functie van formateur, het volgende in de coalitieonderhandelingen te 

bespreken.  

 

Stichting De Zevensprong Dukenburg, koepel van de zeven wijkplatforms van het meer dan 23.000 inwoners 

tellende stadsdeel  Nijmegen-Dukenburg, vraagt uw aandacht voor het volgende. Onze werkgroep "Groen en 

Cultuurhistorie" is reeds jaren betrokken bij de planning en de uitvoering van Staatsbosbeheer m.b.t.  de 
omvorming van de Hatertse en Overasseltse vennen. Dit top 10 gebied is gelegen in de gemeenten Heumen en 

Wychen. Het gebied ligt op korte afstand van de Dukenburgse wijken. Het is een favoriet recreatie gebied voor 

de bewoners van Dukenburg.In dit in de Ecologische Hoofdstructuur liggende gebied is een begin gemaakt om 

rode lijst soorten te redden en de biodiversiteit te verbeteren door maatregelen te nemen die mogelijk de 

verdroging tegen gaan. Een en ander is landelijk beleid. Wij vragen u als provinciaal bestuur hulp bij een tweetal 

issues rond dit thema: 

 

1- Er is kap van 80 hectare bos gepland tussen nu en 2013. Wij maken ons zorgen om de snelheid waarmee dit 

uitgevoerd gaat worden en vrezen dat de financiële middelen die nodig zijn voor langdurig, intensief en 

zorgvuldig beheer door Staatsbosbeheer zal worden wegbezuinigd. Wij pleiten met klem voor een meer 

gefaseerde aanpak zodat eerst op een kleiner areaal zal blijken of de omvorming van bos naar heide inderdaad 
het gewenste resultaat heeft en of de financiering van het beheer gegarandeerd blijft..   

 

2- De geplande massale kap van bomen leidt tot significant meer geluidsoverlast van de A73 in het natuurgebied. 

De A73 loopt zowel direct langs onze wijken als ook langs het vennen gebied. Los daarvan is de 

verkeersintensiteit van de A73 langs onze wijken en het gebied in 10 jaar met 14% toegenomen. Dit jaar zullen 

naar verwachting nieuwe geluidskaarten van RWS hier meer helderheid over verschaffen. Wij pleiten daarom 

voor maatregelen die het geluid en de fijnstof tegengaan. Wij vragen u niet om nu een standpunt te bepalen maar 

wel om het op de agenda te zetten. Aangezien de maatregelen die landelijke belangen dienen bij ons lokaal voor 

negatieve bijeffecten zorgen vertrouwen wij erop dat de provincie ons kan helpen bij het minimaliseren van deze 

bijeffecten. 

 

Concreet: Eerst c.a. veertig hectaren omvormen rekening houdende met de effecten op het 

geluidsniveau in het natuur- en recreatie gebied, monitoren en als na een vijftal jaren blijkt 

dat het beoogde doel zal worden bereikt de rest. De snelheid verlagen op de A73 naar 100 

km per uur en eventueel voorfinanciering voor het aanbrengen van een ZOAB-toplaag op 

de A73 tussen Nijmegen Weezenhof en Cuyk. 

 
Hoogachtend, 

 

Peter van den Braak, voorzitter                                          Hans Veltmeijer, secretaris-penningmeester 

 

 

 

 
 

Kopie:  Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, t.a.v. Staatssecretaris: Dr. H. Bleker      


