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Probleemstelling

Het Project Heiderijk heeft met name in het voorjaar nog al wat commotie veroorzaakt bij een
groep gebruikers van de bosgebieden rond Nijmegen. Ondanks de instemming van alle
natuur en milieuorganisaties met het project heeft de Actiegroep Red het Bos veel publiciteit
gekregen. Er zijn diverse acties geweest om de doelstellingen van het project uit te leggen.
Toch is het niet gelukt om een kleine groep tegenstanders het belang van het project in te
laten zien. De stuurgroep (de eigenaren van de natuurgebieden: SBB, Natuurmonumenten,
ProRail en de gemeente Nijmegen) heeft besloten om de vervolgfases voorlopig uit te stellen
en eerst de ontwikkeling van de heide te monitoren. In 2015 is een goed beeld te geven
waarop beslist kan worden wat er nog moet gebeuren om de bedreigde diersoorten te
beschermen.
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Juridische aspecten

n.v.t.
3

Doelstelling

Het doel van de Raadsbrief is om inzicht te geven in de stand van zaken van het project
Heiderijk. Gelijk willen we aangeven hoe het proces voor de verkoop van Heumensoord gaat
lopen.
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Argumenten

Duidelijk en onpartijdig aangeven wat de stand van zaken is en hiermee de ontstane "ruis"
over het project wegnemen.
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Klimaat

n.v.t.
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Financiën

n.v.t.
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Communicatie

Door middel van de brief aan de Raad.
8

Uitvoering en evaluatie

Verzenden van de brief aan de Raad.
9

Risico

n.v.t.
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Geachte leden van de Raad,
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Met deze brief willen we u informeren over het project Heiderijk omdat dit project afgelopen
maanden de nodige (publieke) discussies heeft opgeleverd.
Bovendien informeren we u kort over het proces rond de voorgenomen verkoop van
Heumensoord.
Het project Heiderijk
De voorzitter,
De secretaris,
Het project Heiderijk is een initiatief
van de provincies Limburg en Gelderland
en het ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (per 14 oktober overigens opgegaan in het ministerie
van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie) en het wordt uitgevoerd door de
grondeigenaren in het gebied: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, ProRail en de gemeente
Nijmegen. De grondeigenaren vormen samen de stuurgroep voor het project Heiderijk.
Het project Heiderijk heeft tot doel om een aantal bedreigde en wettelijk beschermde soorten die
afhankelijk zijn van structuurrijke heide, te beschermen door de creatie van een groter en
ruimtelijk samenhangend leefgebied. De bedreigde diersoorten zijn onder andere
zadelsprinkhaan, zandhagedis, gladde slang en de nachtzwaluw.
In het najaar van 2009 is de eerste fase van het project gestart en in het voorjaar van 2010
afgerond.
Aanvankelijk was de bedoeling om binnen het natuurgebied van circa 3.000 ha circa 300 hectare
heide te realiseren, inclusief de reeds bestaande heidegebieden, waaronder Mookerheide en
Mookerschans. Op dit moment is dankzij de eerste fase van het project Heiderijk het areaal waar
heide aanwezig is of zich de komende jaren kan ontwikkelen, toegenomen tot circa 200 hectare.
Inmiddels is er een eerste resultaatmeting verricht naar de biodiversiteit. Uit de eerste gegevens
blijkt dat verspreiding van enkele soorten zich boven verwachting ontwikkelt, zoals van
blauwvleugelsprinkhaan, hazelworm en gladde slang. Ook de eerste heideplantjes komen op en
er is heidekartelblad waargenomen. Het beheer van de heide zal de komende jaren plaatsvinden
met schapen en Schotse hooglanders.
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De stuurgroep heeft besloten om ook de komende jaren nauwgezet te volgen of het nieuwe
heidegebied zich naar verwachting ontwikkelt en of er sprake is van duurzame levensvatbaarheid
van de populaties van de bedreigde diersoorten. Bovendien heeft de stuurgroep besloten dat er
tot 2015 vanuit het kader ‘’Heiderijk’’ niet verder wordt ingegrepen in het bosgebied.
Vervolgens wordt op basis van de verzamelde onderzoeksgegevens besloten over de eventuele
vervolgstappen in het project Heiderijk.
De normale onderhoudswerkzaamheden zoals regulier dunnen, maatregelen die noodzakelijk zijn
om het bos in stand te houden, worden normaal uitgevoerd.
In het afgelopen halfjaar is gebleken dat vrijwel alle natuur- en milieuorganisaties het project
nadrukkelijk steunen, maar er is ook kritiek van recreatieve bezoekers van het bos en van
omwonenden, onder meer verenigd in de actiegroep ‘Red het bos’.
De stuurgroep van het project Heiderijk wil voor het vervolg van het project Heiderijk een
klankbordgroep instellen, met vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties, maar ook
met vertegenwoordigers van recreanten en omwonenden, onder wie leden van de actiegroep
‘Red het Bos’. De stuurgroep wil deze klankbordgroep betrekken bij de monitoring, het beheer en
de boscompensatie. Ook wil de stuurgroep dat er excursies komen om de ontwikkeling van het
gebied aan een breed publiek te presenteren.
Verkoop Heumensoord
In het coalitieakkoord is aangegeven dat het college voornemens is het bosgebied Heumensoord
te verkopen aan Vitens, met beheer door Natuurmonumenten. De opbrengst wil het college
inzetten op de ambitie “groen voor groen” die we specifiek willen richten op meer groen in
Waterkwartier, de Wolfskuil en het Willemskwartier. In het verleden hebben we al eerder
cultuurgronden (o.a. weilanden) verkocht in het kader van "Groen voor groen" ( CDA motie
aangenomen in april 2004) ten behoeve van onder meer de revitalisering van het
Kronenburgerpark.
Op dit moment onderzoeken wij de haalbaarheid over de verkoop en tevens de mogelijkheid tot
erfpacht: welke zijn de te stellen randvoorwaarden en wat is de te verwachten opbrengst? Op
basis van dit haalbaarheidsonderzoek neemt het college een definitief besluit of het voldoende
rendeert om Heumensoord te verkopen. Over de voortgang hiervan zullen wij u tijdig en actief
informeren.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,
De Burgemeester,

De Gemeentesecretaris,

mr. Th.C. de Graaf

drs. B. van der Ploeg
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