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Graven in historie van grensbos
Donderdag, 1 maart 2007 - RIJK VAN NIJMEGEN - Het natuurproject Ketelwald komt op stoom. Met
steun van provincie, gemeente Groesbeek en Staatsbosbeheer worden karakteristieke locaties in
de bossen van het Rijk van Nijmegen en het Reichswald in kaart gebracht.
Het natuurproject richt zich op het behoud en herstel van historische elementen in het Ketelwald,
de naam van het enorme bosgebied dat ooit op de hoefijzervormige stuwwal tussen Nijmegen en
Kleef heeft gelegen.
Naast de natuurlijke rijkdom herbergt de groene buffer tussen Nijmegen en Kleef een schat aan
historisch interessante zaken. De Romeinen hebben er hun sporen achtergelaten, maar ook de
Tweede Wereldoorlog is er nog steeds zichtbaar aanwezig.
Door de landschapsgeschiedenis van het grensoverschrijdende bosgebied in kaart te brengen wil de
projectgroep de grensstreek nog aantrekkelijker maken voor toeristen.
Van de 80.000 euro die voor de eerste verkennende fase beschikbaar is, wordt circa 20.000 euro
uitgetrokken om bedreigde kleine landschapselementen zoals bomenlaantjes en boswallen, te
herstellen.
De provincie Gelderland heeft de projectgroep al 50.000 euro in het vooruitzicht gesteld voor het
aanhaken bij de reeds bestaande website www.ketelwald.nl, het uitstippelen van fietsroutes en
excursies en het schrijven van een boek over het Ketelwald. Het cultuurhistorisch project sluit
volgens de bedenkers naadloos aan bij een ander, al wat langer lopend Ketelwald-project van de
provincie Limburg en de deelstaat Noordrijn- Westfalen. Doel van dat laatste project is
ecologische verbindingen te vormen tussen het Reichswald van Gennep naar de Nijmeegse
stuwwal. Edelherten uit het Reichswald moeten hierdoor weer toegang krijgen tot de
uiterwaarden van Rijn en Maas.
De projectgroep die zich met de cultuurhistorie van het bosgebied gaat bezighouden, beperkt zich
om organisatorische redenen in eerste instantie tot het Nederlandse deel van het Ketelwald. Maar
er zijn volop gesprekken gaande om ook Duitse terreinbeheerders en overheden bij het project te
betrekken.
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