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Betreft: groot onderhoud N324 Nijmegen-Grave 

Geacht heer Verboom & collega’s, 

Hartelijk dank voor uw verzoek om te reageren op uw plannen voor de N324. Laten wij beginnen met 

het feit dat wij erg blij zijn dat de bomen langs deze weg op grote schaal gespaard kunnen blijven en 

dat u ook op andere wijzen rekening houdt met de belangen van de natuur. Dat doet ons deugd. 

Natuurlijk       hebben wij wel een aantal punten die wij onder uw aandacht willen brengen. Die 

lichten wij ook graag ter plekke nog een keer toe. 

Allereerst, u hebt langs een deel van de weg rasters en hekken geplaatst ter bescherming van de 

dassen die hier leven. Wij constateren dat onderhoud en gebruik daarvan zeer te wensen over laten. 

Hekken die niet gesloten worden na gebruik, hekken die kapot zijn en niet meer gesloten kunnen 

worden. Kapotte rasters die niet gerepareerd worden. Hier kunt u al op korte termijn actie op 

ondernemen, het is bovendien goed als u hier in uw plan expliciet aandacht aan besteed. Met name 

het onderhoud op lange termijn is een serieus aandachtspunt.  

U geeft in een groot aantal gevallen aan dat u nieuwe (winter)eiken aan gaat planten. Wij vragen u 

om hiervoor een variëteit aan andere soorten te gebruiken, vooral boomsoorten die van origine hier 

voorkomen. Dat is veel beter voor de biodiversiteit. De beste bestrijding van eikenprocessierups is 

stoppen met het planten van nog meer eiken. De nieuwe trend is niet nog meer eenvormige 

bomenrijen maar juist een natuurlijke variatie in soorten. 

Plant nieuwe struwelen in met een gemengd assortiment inheemse vogel- en vlindervriendelijke 

struiken. Op de websites van Vogelbescherming Nederland en de Vlinderstichting vindt u daarvoor 

veel inspiratie. Voor locaties van aanplant, houdt rekening met al aanwezige bijzondere vegetaties, 

grondsoort en vochtigheidsgraad.  

Houd bij aanplant rekening met droogte i.e. droogtebestendige soorten. Eerdere aanplant uwerzijds 

is door de droogte gesneuveld. Ook aandacht voor grondsoorten bij nieuwe aanplant. Bij gebruik/ 

aanvoer van nieuwe grond: schrale grond is in het algemeen veel beter voor de biodiversiteit als 

bemeste grond (en is vaak nog goedkoper ook      ).  

Stop zo veel mogelijk met het overbodig maaien van wegbermen en grasvelden, laat bloemen 

bloeien voor vlinders en andere insecten. Op verschillende plaatsen langs de weg liggen schrale 

vegetaties met o.a. vogelpootje, zandblauwtje, hazenpootje, muizenoortje, stekelbrem en gewone 

brem. Deze zijn gebaat bij minimaal maaibeheer. Werk bijvoorbeeld volgens het Kleurkeur-protocol 

en maai alleen daar regelmatig als de verkeersveiligheid echt in het geding is.  

Waar dan toch gemaaid wordt, maak gebruik van een cyclomaaier. Daarmee hebben insecten een 

veel grotere overlevingskans dan bij bv. een klepelmaaier. Laat ook het maaisel een aantal dagen 

liggen. Dat geeft insecten gelegenheid te ontsnappen en zaden de gelegenheid te vallen.  
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Geef in de bermen aanwezige bloemenzaden de kans te ontkiemen en uit te groeien. Op veel 

plaatsen is de grond daar vol van. Dat zijn dan ook zaden van planten die op die grondsoort 

thuishoren.  Waar dat niet lukt: zaai bermen en werkeloze grasvelden in met inheemse, lokale 

bloeiende planten en creëer daarmee een gezond biotoop met de nodige biodiversiteit 

Zorg voor voldoende broedgelegenheid voor allerlei vogelsoorten. Met de eerdergenoemde 

maatregelen hebben ze door het jaar heen veel meer voedsel en zullen ze zich ook beter 

voorplanten. Beperk dat niet tot nestkastjes van koolmezen. Er zijn een heleboel andere soorten die 

bv. processierupsen graag op het menu hebben Behalve allerlei verschillende nestkasten zijn er ook 

soorten die bv. in takkenhopen nestelen of in dichte bosjes. Voorzie zo mogelijk ook daarin.  

Weet dat vleermuizen ook graag eikenprocessievlinders (en buxusmotten) eten. Dus het ophangen 

van vleermuizenkasten bij eikenlanen is een creatieve aanvulling op andere maatregelen.  

En inderdaad, u hebt gelijk dat mensen zullen moeten wennen aan een ander uitzicht op de 

openbare groene ruimte. De liefhebbers van kale bermen en grasvelden hebben al minstens vijftig 

jaar hun genot gehad. Misschien moeten we nu de beurt aan de natuur, biologisch evenwicht en 

biodiversiteit laten. Om ook eikenprocessierupsen, buxusmotten en ander ongeregeld de pas af te 

snijden.  

Voor de volledigheid: voor de uitvoering van deze werkzaamheden is een toets op de Wet 

Natuurbescherming nodig (quickscan/ natuurtoets). Mogelijk is er ook aanvullend onderzoek 

noodzakelijk naar effecten voor broedvogels, vleermuizen etc. Het verdient aanbeveling daarvoor 

een bureau in te schakelen dat lid is van het Netwerk Groene Bureaus.  

Tot slot, deze aanbevelingen zijn gelijk aan de aanbevelingen die wij eerder aan de Gemeente 

Wijchen gedaan hebben. Dit in het kader van de ontwikkeling van een nieuw Natuurbeleidsplan en in 

het kader van de ecologische aanpak van eikenprocessierupsen.  

Met natuurlijke, biologische en ecologische groet, 

 

 

Theo Hesen, 

 

 

Namens Vereniging Natuur en Milieu Wijchen. 
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