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Is het edelhert welkom in de Gelderse Poort?
De natuurontwikkeling langs de rivieren in onze omgeving heeft een grote vlucht genomen. Kijk maar naar
wat er in Ooijpolder en Millingerwaard allemaal te
beleven en te zien is. Er wordt ook gewerkt aan natuurlijke bosontwikkeling in het Ketelwald bij Groesbeek.
Dit past ook bij wat er in Nederland gebeurt. We willen
natuur meer ruimte geven en dicht bij huis kunnen
beleven. Het edelhert is een iconische soort die in dit
verhaal een belangrijke rol kan spelen. Dit wilde dier is
onderdeel van de Nederlandse natuur, maar is nu zeer
beperkt in zijn bewegingsvrijheid. De moeite waard
om te kijken of daar wat aan te doen is in de Gelderse
Poort.
Wij willen de mogelijkheid verkennen voor de uitbreiding van het leefgebied van het edelhert in het Ketel-

Waarom edelherten?
Het edelhert komt van nature voor in de rivierdelta van
Noordwest Europa en de aangrenzende heuvelgebieden. Het dier is een “intermediate feeder”; het graast
en het snoeit. Door zijn eetgedrag blijven open plekken
in stand en ontstaan geleidelijke overgangen tussen
open landschap en gesloten bos. In die overgangen
leven veel soorten planten en dieren. De biodiversiteit
neemt toe in gebieden waar het edelhert wordt geïntroduceerd.
Nog niet zo lang geleden kwam het edelhert in Nederland alleen op de Veluwe voor in gebieden omgeven
door hoge rasters. In de rest van Nederland was de
soort reeds lang verdwenen. Inmiddels hebben de
herten op de Veluwe meer ruimte gekregen en zijn er

wald en de Gelderse Poort. Dit project wordt ondersteund door Staatsbosbeheer, de gemeente Groesbeek
/ Berg en Dal en de provincie Gelderland. We onderzoeken samen met de omgeving de kansen en beperkingen van dit idee en bepalen samen of er een haalbaar
scenario denkbaar is.
Het initiatief is niet nieuw. Het bouwt voort op studies
naar de levensvatbaarheid van populaties edelherten
in de Gelderse Poort en in het Ketelwald en op gesprekken met deskundigen, grondeigenaren en betrokkenen
in het gebied. Nieuw is de zoektocht naar een maatschappelijk breed gedragen en haalbaar scenario. Het is
hierna aan de instanties om ook werkelijk te besluiten
om de uitbreiding van het leefgebied van edelherten
mogelijk te maken (voorjaar 2016).
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herten uitgezet in omheinde gebieden bij de Oostvaardersplassen en in het Weerterbos. Hier net over de
grens in Duitsland leeft een populatie binnen de rasters
van het Reichswald. De dichtstbijzijnde grote vrijlevende populaties bevinden zich in het Dämmerwald ten
oosten van de stad Wesel, in de Eifel en de Ardennen.
Het edelhert zou een belangrijke aanvulling zijn voor
het natuurlijke systeem in de Gelderse Poort en daarbuiten. In het Nederlands en Europees natuurbeleid
streeft men naar stevige verbindingen om grote natuurgebieden aan elkaar te koppelen. Een groter natuurgebied zorgt ervoor dat het natuurlijke systeem zichzelf
beter in stand kan houden. De Gelderse Poort is een
belangrijke stapsteen in de corridor van de Veluwe naar

de Eifel. Een populatie vrijlevende edelherten in dit
gebied is een stap in de richting van een goed functionerende verbindingszone. Eerdere studies tonen aan
dat het Ketelwald en de riviernatuur voldoende ruimte
bieden voor een gezonde hertenpopulatie.
De grootste diersoort in Midden Europa spreekt tot de
verbeelding. De imposante verschijning, het sociale gedrag en het imponerende geluid worden gewaardeerd
door de natuurliefhebber en gerespecteerd door de
jager. Het edelhert is een publiekstrekker van allure die
natuurterreinen extra aantrekkelijk maakt en recreatieondernemers inspireert. Wildobservatie is een mooie
aanvulling op de natuurbeleving en natuureducatie.

Stap voor stap bouwen aan een haalbaar scenario
telwald beschreef deze uitbreiding van het leefgebied
in 2007 in de Toekomstvisie Ketelwald (2). Recentelijk
hebben studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein
daarvoor een gedetailleerd scenario (3) uitgewerkt.
Op de Veluwe is inmiddels ervaring opgedaan met de
uitbreiding van het leefgebied van herten vanuit een
bronpopulatie. Daar kunnen we veel van opsteken. Op
een aantal plaatsen op de Veluwe zijn rasters geopend
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In 2005 heeft onderzoeksbureau Alterra (1) een proef
bedacht voor het uitzetten van edelherten binnen
rasters in de Groenlanden-Bisonbaai en Millingerwaard.
Voor uitvoering van die proef was vooralsnog toen geen
draagvlak. Later hebben veel mensen en organisaties
meegedacht over een alternatief. Er kwam veel steun
voor het idee om de hertenpopulatie in het Reichswald
te gebruiken als bron voor een vrijlevende populatie
in het Ketelwald en Gelderse Poort. De Werkgroep Ke-
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en kunnen de edelherten op stap naar de voedselrijke
gebieden in de rivierdalen. In deze zogenoemde Poorten leven kleine groepen herten die contact houden
met hun bronpopulatie. Het is eigenlijk heel simpel:
hoeveel dieren zich buiten hun oorspronkelijke gebied
begeven is afhankelijk van aantallen die voorkomen in
het brongebied en manieren die gebruikt worden om
die aantallen laag te houden. De herkolonisatie rondom
de Veluwe wordt intensief begeleid met onderzoek en
voorlichting en de ervaring daar en elders groeit hoe
men de ‘hand aan de kraan’ kan houden.
We noemen scenario voor gebiedsuitbreiding van de
Reichswaldpopulatie de Ketelwald-Poort. In dit scenario opent het Duitse Forstamt in de zuidwesthoek
van het Reichswald, aan de grens met Nederland, het
wildkerend raster voor herten. Natuurmonumenten
richt in de aangrenzende natuurgebieden rust- en voedselgebieden in. Langs de wegen in het gebied worden

verkeersmaatregelen genomen. Deskundigen bepalen
van te voren de draagkracht van het gebied en stellen
een plan op voor het beheer van de populatie op Nederlands grondgebied.
Zo kunnen we ons dat voorstellen:
Naar verwachting gaan eerst de mannelijke dieren op
verkenning in het nieuwe leefgebied. Daarna komen
ook vrouwelijke dieren en kan de populatie groeien en
verder migreren. In de Groesbeekse bossen en op de
Duivelsberg zijn nieuwe voedsel- en rustgebieden nodig
en langs de wegen aanvullende verkeersmaatregelen.
Zodra herten de Duivelsberg hebben bereikt ontstaat
de mogelijkheid dat dieren via de Ooijpolder naar de
natuurgebieden langs de Waal trekken. De vestiging en
de kolonisatie van het Ketelwald is een proces van vele
jaren. De migratie naar de Gelderse Poort komt pas
daarna in beeld.

Risico’s en schade
De uitbreiding van het leefgebied van edelherten heeft
eﬀecten op het verkeer en de landbouw. De risico’s
daarvan zijn in Nederland vrij goed in kaart gebracht op
basis van de ervaringen op de Veluwe. Het gaat daarbij
vooral om aanrijdingen en schade aan landbouwgewassen. In een studie naar robuuste natuurverbindingen
toonde Alterra (4) aan dat een edelhert gemiddeld 0,03
ha gewas beschadigt per jaar. Van de voorjaarstand
komt 3% van herten om in het verkeer. De veterinaire
risico’s (dierziekten) zijn over het algemeen klein, maar

verschillen sterk per locatie.
Het is belangrijk om ook in de Ketelwald-Poort scenario
de risico’s goed in kaart te brengen, zodat maatregelen
kunnen worden genomen om negatieve eﬀecten te verkleinen. Aanrijdingen zijn bijvoorbeeld te voorkomen
met een snelheidsbeperking bij belangrijke oversteekplaatsen en met een elektronisch waarschuwingssysteem. Een goed voedselaanbod in natuurterreinen
verkleint de schade aan landbouwgewassen. Er zijn nog
vele vragen die wachten op een antwoord voordat het
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scenario in werking kan treden, bijvoorbeeld als het
gaat over afhandeling van schade. Zijn de veterinaire
risico’s klein of heeft een speciale ziekte bijzondere
aandacht nodig?
De ervaring leert dat het bewaken van de dichtheid aan
edelherten een cruciale factor is met het
oog op mogelijke knelpunten met de landbouw en
de verkeersveiligheid. Te veel dieren leveren te veel

risico’s. Op basis van de berekening van de draagkracht
van een gebied kan een maximum populatiegrootte
worden bepaald. Zodra er meer dieren komen wordt er
ingegrepen. Ons natuurlijke systeem schiet hierin nog
te kort, omdat er geen natuurlijke vijanden zijn van het
edelhert. Wij moeten daarin dus aanvullen in de vorm
van afschot. Het is belangrijk ook dit aspect en de veelheid van opvattingen die daarover in de maatschappij
bestaan goed in beschouwing te nemen.

Door kennis delen samen bouwen aan een scenario
We hebben het hier over een zoektocht met veel partijen en over de landsgrens heen vanwege de ligging van
de Ketelwald-Poort in Nederland en Duitsland, Gelderland en Limburg. Die zoektocht geven we vorm door
een platform te bieden aan betrokken en geïnteresseerden om kennis en ervaring te delen en met elkaar
in gesprek gaan. Het gaat om een nieuwe vorm van
participatie; de ‘community of practice’ (COP). Daarin
werken professionals met inwoners en partijen samen

die betrokken zijn bij, of een passie hebben voor, ons
landschap. Ze wisselen informatie uit, delen kennis en
ervaringen en ontwikkelen zo nieuwe manieren om
tot een haalbaar scenario te komen en de vragen die
dit oproept te beantwoorden. Oﬃcieel heet deze COP
‘Edelhert in de Gelderse Poort’, in het kort:
COP Edelhert GP.
COPedelhertGP@gmail.com
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