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Dood hout leeft!
Een belangrijk kenmerk van natuurlijk bos is de rijkdom aan dood hout. 
Het spreekwoord ‚De een zijn dood is de ander zijn brood‘ gaat hier let-
terlijk op. In en op de afgestorven takken en stammen, afhankelijk van 
de boomsoort en het stadium van verval, krioelt het van het leven.  Zo 
zijn er meer dan 600 paddestoelensoorten en meer dan 1350 keversoorten 
bekend die op en in dood hout leven. Ze zijn samen met bacteriën bezig 
met het verteren van hout. 

Ook korstmossen, mossen en varens en insecten zoals bijen, mieren en 
vliegen gebruiken dood hout om in te leven. Vogels, zoogdieren, amfi-
bieën en hagedissen vinden in het dode hout bescherming, broedholtes 
en voedsel. Spechten voeden zich met insectenlarven die ze uit het hout 
hakken. Ze hakken hun broedholen vaak in verzwakte bomen. Verlaten 
spechtenholen dienen weer als nestgelegenheid van andere vogels, zoals 
holenduiven, kauwtjes, mezen, boomklevers en vleermuizen. 

Een bijzondere bewoner van 
oud loofbos is het Vliegend 
hert. Deze zeldzame kever, 
waarvan de mannetjes met 
hun indrukwekkende gewei-
vormige kaken wel 9 cm 
groot kunnen worden, komt 
nog voor in het Ketelwald.
Volwassen kevers kan men 
aantreffen op bloedende 
plekken op de stam van 
eiken waar ze wondvocht 
drinken. 

De larven leven uitsluitend 
van rottend eikenhout waa-

rin zij maar liefst vijf jaar doorbrengen alvorens zich te verpoppen. In 
modern productiebos is dit hout nauwelijks te vinden. In het Ketelwald 
wordt het eikenhout door natuurlijk bosbeheer in stand gehouden.

Natuur over  
grenzen heen

KETELWALD – natuur 
over grenzen heen
Ooit was het één groot bos: het Ketelwald. Dit oerbos van machtige eiken 
en beuken lag tussen Nijmegen en Xanten. Vandaag de dag resteert een 
versnipperd bosgebied, aan Nederlandse kant bestaande uit diverse terrei-
nen met diverse eigenaren, en in Duitsland het Reichswald bij Kleve. De 
bossen aan beide zijden van de grens zijn nauwelijks meer met elkaar ver-
bonden. Dat heeft alles te maken met de geschiedenis van het Ketelwald. 
Aan het eind van de Middeleeuwen was het bos grotendeels gekapt. Kort 
daarna werd het in tweeën gesplitst, in Nederrijkswald en Reichswald. Het 
Nederrijkswald, bij Nijmegen, werd in de 19e eeuw nog verder opgesplitst 
en in delen verkocht ten behoeve van houtproductie. Nieuwe bosaanplant 

bestond voornamelijk 
uit dennen. Het Duitse 
Reichswald bleef wel in 
handen van de staat. 
Houtproductie en jacht 
zijn al eeuwenlang de 
belangrijkste functies 
van dit bos. Na de verwo-
estingen van de Tweede 

Wereldoorlog is hier op grote schaal opnieuw dennenbos aangeplant. Vanaf 
de jaren ‚60 van de vorige eeuw heeft natuurbescherming meer aandacht 
gekregen. In het Reichswald kwamen stukken bos die volledig met rust 
werden gelaten. Ook in Nederland is de natuurwaarde van het bos tegen-
woordig vaak minstens zo belangrijk als de productiefunctie. 

Het Ketelwaldproject „Natuur over grenzen heen“ wil de verbinding tussen 
het Nederlandse en Duitse bos versterken en vergroten. Het doel van de 
samenwerkende partijen is een meer aaneengesloten bosgebied tot stand 
te brengen waarin meer ruimte is voor de natuur. Het Edelhert heeft een 
bijzondere plaats in het project. Nu nog leeft het dier binnen de hekken 
van het Reichswald, in de toekomst moet het hert zich in een groter 
gebied kunnen bewegen. Op de achterkant van deze folder leest u welke 
maatregelen wij daarvoor treffen.

Natuur in het bos Bosreservaten
Wanneer de mens een stuk land niet gebruikt, ontstaat er na verloop van 
tijd ‚van nature’ bos. Onze huidige bossen zijn echter niet op natuurlijke 
wijze ontstaan. Bepaalde boomsoorten zijn nuttig voor de mens en worden 
bevorderd en verzorgd. In zo’n gebruiksbos wordt een boom zelden ouder 
dan 150 jaar. Natuurbescherming wordt hier tekort gedaan. Dat is anders 
in het bosreservaat De Geldenberg: houtproductie vindt niet meer plaats. 
Hierdoor kunnen de bomen oud worden. Wanneer ze uiteindelijk sterven 
en omvallen ontstaan er natuurlijke lichtplekken in het bos, die leefgebied 
vormen voor dieren en planten die in onder een gesloten kronendak niet 
kunnen leven. Ook biedt dood hout voor veel organismen een geschikt 
leefgebied.

Natuurlijk bosbeheer
Houtproducenten hebben veel geleerd van natuurlijke processen in het 
bos. Gebruik ervan kan economisch heel verantwoord zijn. Zo staat tegen-
woordig het laten liggen van dood hout net zo hoog op de prioriteitenlijst 
van bosbeheerder als natuurlijke verjonging in plaats van dure aanplanten. 
Dat geldt ook voor de voorkeur voor inheemse boomsoorten. 

Vaak leiden kleine ingrepen in het bos tot hoge soortendiversiteit, zoals 
het graven van een poel of het open houden van een wegrand. Ook de 
bescherming van eiken, die in het Ketelwald op veel plaatsen uiteindelijk 
verdrongen worden door de beuk, bevordert de biodiversiteit. Inheemse 
Zomer- en Wintereiken werken als een magneet op veel vogelsoorten. Dat 
komt omdat veel kleine dieren  op eiken zich ermee voeden. Dergelijke 
eiken kunnen behouden worden door de naburige beuken te kappen en zo 
de kroon van de eik de kans te geven zich te ontwikkelen. Het Vliegend 
hert is een bewoners van dergelijke zonbeschenen eiken. 

Bosgeschiedenis
Sleutel tot begrip van het heden. Wij kunnen het heden niet begri-
jpen als we de geschiedenis niet kennen. Hoe moeten we dan de toe-
komst plannen? Het landschap openbaart zich juist door de kennis van 
haar geschiedenis. De toekomstvisie Ketelwald is er van afgeleid. Zo zijn 
bijvoorbeeld hoedebossen te herleiden tot middeleeuws bosgebruik, toen 
de boeren hun vee in het bos lieten grazen. Heidegebieden die als lichte, 

violette vlekken in het opgaande bos liggen en 
die er heel natuurlijk uitzien, zijn eigenlijk een 
gevolg van overexploitatie van het bos. Zij vor-
men een bestanddeel van de cultuurhistorie van 
het bos en dienen als cultuurlijk natuurmonu-
ment beschermd en bervorderd te worden. Juist 
in de heide leven veel zeldzamen diersoorten. 
De Nachtzwaluw is een nachtdier, waarvan de 

aanwezigheid door zijn kenmerkend snorgeluid vast te stellen is. De Gladde 
slang is een zeldzaam geworden heidebewoner, die juist warme, zonbe-
schenen plaatsen prefereert.

Bos ≠ Bos
In hetKetelwald groeien veel naaldbomen. Die zijn daar om ecomoni-
sche redenen aangeplant. Maar noch de spar, noch de den of de lork zijn 
inheemse boomsoorten. Van nature leven hier vooral beuken en eiken. 
Die vormen met enkele andere soorten  loofbossen. Met bame sparren en 
dennen zijn vaak als monoculture aangelegd. Daarin leven maar weinig 
vogels, vleermuizen of insecten. Naaldbossen dragen daarnaast bij aan de 
verzuring en verdroging van de bodem en zijn gevoelig voor windschade 
en insectenplagen.

Project KETELWALD –  
Toekomstvisie voor mens en natuur

De Mens
Verantwoordelijkheid van de mens jegens de natuur. De mens kan en 
mag de rijke natuur benutten, zo lang de soortenrijkdom en de eigenheid 
van het landschap voor volgende generaties behouden blijft. 

De Natuur
Leefruimte voor allen. Bossen produceren hout, maar niet alleen dat. 
Ze zijn het leefgebied van vele planten en dieren. Bomen nemen water 
en koolstofdioxide op en geven zuurstof af. Ze geven ons de lucht om te 
ademen. De mens zoekt er verpozing. Natuurlijke bosontwikkeling dient 
meer ruimte te krijgen.

Wilde dieren
Vrij baan voor natuurlijk gedrag. De vrij levende dieren maken een bel-
angrijk deel uit van een levensgemeenschap en van de biologische kring-
loop. Zo beïnvloedt bijvoorbeeld een edelhert door zijn voedingspatroon 
de vegetatie en dient hij zelf als voedsel voor parasieten en aaseters. Tege-
lijkertijd verspreidt hij zaden en vruchten van talloze planten en draagt zo 
zijn steentje bij aan de verspreiding van veel planten. Dit geldt in grote 
lijnen voor alle wilde dieren. Om hun functie in de natuur te kunnen laten 
gelden, dienen ze wel een plek daarin te krijgen, waarbij hindernissen die 
het natuurlijke gedrag van de dieren beperken zoveel mogelijk opgeheven 
dienen te worden.

Wilde dieren vormen voor veel mensen de grootste attractie van de natu-
ur en zo dragen zij ook bij aan ons eigen welbevinden. De wilde dieren 
zelf zijn niet altijd makkelijk te vinden, maar hun sporen wel. De havik 
heeft de veren van een geslagen Vlaamse gaai achtergelaten. De Das heeft 
een nieuw hol gegraven, de Boomklever heeft opengewerkte beukenno-

ten in de spleten van de 
eikenschors achtergelaten 
en het wild zwijn heeft de 
bermen van de boswegen 
omgeploegd.

Zin in meer natuur?
Heeft u belangstelling voor een excursie of lezing 
over het Ketelwald? Of wilt u meer weten over 
bijvoorbeeld edelherten, zwarte spechten of 
zandhagedissen? Neem contact met ons op!

Gecofinancierd door het EU-programma INTERREG IIIA van de Euregio 
Rijn-Waal en door het Ministerie voor economie en werk Nordrhein-
Westfalen en de provincies Gelderland en Limburg.
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Uw contactpersonen:

NABU-Naturschutzstation e.V. 
Dipl. Biol. Dietrich Cerff 
+49 (0)28 26 - 92 0 94

Forstamt Kleve   
Forstamtsleiter Hanns-Karl Ganser 
+49 (0)28 21 – 72 79-0

Werkgroup Mileubeheer Groesbeek 
Dipl. Biol. Henny Brinkhof 
+31 (0)24 - 397 42 21

Vereniging Natuurmonumenten 
Fons Mandigers 
+31 (0)73 - 518 56 52 
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Maatregel 6 

Waarschuwingssysteem voor groot wild
In het bos komen regelmatig verkeersongelukken met overstekend 
groot wild voor. De gangbare waarschuwingsborden blijken nauwe-
lijks effectief te zijn. Door de bouw van een infrarood waarschu-
wingssysteem langs een grote weg door het Reichswald willen we 
de veiligheid verbeteren. Zodra een dier te dicht bij de weg komt, 
worden automobilisten door lichtsignalen gewaarschuwd.

Beuk 
De Beuk is de dominante boom-
soort van het Ketelwald. Vooral 
oude bomen zijn erg waardevol, 
omdat veel schimmels, insecten 
en vogels juist in dood hout hun 
voedsel vinden. 

Voor toeristische informatie kunt u zich wenden tot:

• in Nederland: 
VVV Rijk van Nijmegen, centraal informatienummer : 0900 / 11 22 344 
(bijzonder tarief)

• in Duitsland: 
Stadmarketing Kleve: 0 28 21 / 8 95 09-0 
Touristen-Info Kranenburg: 0 28 26 / 9 20 09

Maatregel 3 

Natuurbeleving: edelherten waarnemen
Het Edelhert is van nature overdag actief. Door de jacht hebben 
de dieren hun gedrag veranderd en zijn het schuwe nachtdieren 
geworden. In gebieden zonder jacht of waar op een speciale manier 
gejaagd wordt blijken herten hun schuwheid af kunnen te leren en 
laten ze zich ook overdag vaak zien.

Het Ketelwaldproject wil in het bos deelgebieden inrichten waar het 
Edelhert zich veilig en ongestoord kan bewegen. Daar wordt niet 
gejaagd en wegen en paden worden afgesloten. Aan de rand ervan 
wordt een wildkansel gemaakt. Bezoekers kunnen daar met een beet-
je geduld en een beetje geluk onze grootste bosbewoners gadeslaan 
zonder de dieren te verstoren. 

Maatregel 5 

Ontwikkeling van de bosrand
Open plekken en bosranden horen bij het bos. Hier groeien planten 
die in het gesloten bos en op cultuurland niet voorkomen. Ook voor 
allerlei diersoorten zoals vogels zijn het aantrekkelijke plaatsen waar 
volop voedsel te vinden is. Natuurlijke bosranden vormen een goede 
dekking voor herten en reeën. Hierin trekken de dieren zich terug, 
wanneer ze zich op een onbeschutte plek of in het open cultuurland 
niet veilig voelen. Een bosrand is dus veel meer dan het ‘einde’ van 
het bos en het ‘begin’ van het cultuurland. Een plotselinge over-
gang van hoog bos in open land is kenmerkend voor de door de 
mens gemaakte landschappen. In het kader van het Ketelwaldproject 
kan de bosrand zich natuurlijk ontwikkelen. Daarvoor worden grote 
naaldbomen teruggezet om een geleidelijke overgang van bos naar 
open land mogelijk te maken. In een brede strook overgangsgebied 
kunnen heide en kruidachtige planten tot ontwikkeling komen. 

Het Edelhert
Het grootste dier van het Reichs-
wald is de maker van zijn eigen 
omgeving: door het afvreten van 
jonge bomen en schillen van de 
bast van bomen, zorgt het Edel-
hert voor natuurlijke open plekken 
in het bos. Als de jacht ophoudt 
en niet toe veel bezoekers in het 
bos zijn, verliest het Edelhert zijn 
schuwheid en kan het ook overdag 
gezien worden. De bronst in sep-
tember en begin oktober behoort 
tot de meest indrukwekkende bos-
belevenissen.

Maatregel 4 

Veenontwikkeling in het Koningsven
Nog geen honderd jaar geleden was het Koningsven een van de 
mooiste veengebieden in de verre omtrek. Kwelwater uit de stuwwal 
verzamelt zich in de vroegere Rijnbedding en deed hier in de loop der 
eeuwen een bijzonder gebied met plassen, hoogveen en blauwgras-
landen ontstaan. In 1935 is het Koningsven ontgonnen. Ontwatering 
en bemesting maakten een einde aan een uniek natuurgebied. 

Zo‘n 30 ha grasland is door Natuurmonumenten in de afgelopen 
jaren geëxtensiveerd en vernat. Vogels zoals Roodborsttapuit en 
Grote Zilverreiger weten dit gebied al te vinden. Het is omrasterd 
en toegankelijk gemaakt voor edelherten uit het Reichswald. In de 
toekomst moet het zo worden ingericht dat er weer veenvorming op 
gang komt. 

Zwarte specht
De ‘Timmerman van het bos’ is een 
belangrijke sleutelsoort in loofbos. 
De Zwarte specht hakt holen die 
later in gebruik worden genomen 
door andere dieren zoals Holenduif, 
Kauw, Bosuil, Boommarter en ver-
schillende vleermuissoorten.

Zandhagedis
De Zandhagedis is een echte zona-
anbidder. De vrouwtjes leggen 5 tot 
15 eieren in los, droog zand waar 
ze door de zon worden ‘uitgebroed’. 
Het dier is op veel plaatsen zeld-
zaam geworden.

Heide
Struikheide is een dwergstruik die 
niet alleen groeit in heidevelden, 
venen en duinen, maar ook in bos 
waar voldoende licht op de bodem 
doordringt. Heide in bosgebieden 
duidt op intensief gebruik van het 
bos in vroegere tijden.

Mierenleeuw
De volwassen Mierenleeuw of Mieren-
leeuwjuffer lijkt op een waterjuffer, 
maar is familie van de gaasvliegen. Ze 
kunnen niet zo goed vliegen als libel-
len en zijn ‚s nachts actief. Het dier 
dankt zijn naam aan de larve die in 
droog zand leeft. Daar graaft hij zich 
in en maakt een trechtervormig kuilt-
je in het losse zand. Kleine diertjes 
zoals mieren die daarin verzeild raken 
kunnen er niet meer op eigen kracht 
uitkomen en belanden beneden in de 
kaken van de Mierenleeuw. 

Natura 2000 staat voor een samenhangend netwerk van bijzondere  
natuurgebieden in Europa. Daartoe behoren zgn. Habitatrichtlijn-gebieden  
en zgn. Vogelrichtlijngebieden. 

Wandelsuggestie

Maatregel 2 

Over grenzen heen: Meer ruimte  
voor edelherten
In het Reichswald leven ongeveer 100 edelherten. Het dier leeft in 
groepen en leidt onder natuurlijke omstandigheden een zwervend 
bestaan tussen zomer- en wintergebieden. De edelherten in het 
Reichswald leven echter geïsoleerd. Het bos is omrasterd, maar ook 
zonder dit hek zouden ze in hun natuurlijke trekgedrag gehinderd 
worden door obstakels als wegen, hekken, open land en bebouwing. 
Door het plaatselijk verlagen van de omheining om het Reichswald is 
nu toegang van edelherten tot het Maasdal mogelijk geworden. Maar 
dit is nog maar het begin: in de toekomst moeten herten ook weer 
in het Nederlandse deel van het Ketelwald kunnen leven en grote 
afstanden kunnen afleggen, naar de Veluwe en Oostvaardersplassen.

Maatregel 1 

Van bos naar bos – ecologische  
bosverbindingen
De verbinding tussen het Nederlandse bos en het Duitse Reichs-
wald is maar 200 meter breed. Bovendien vormen de zeer steile 
bermen van de diep ingesneden weg tussen Grafwegen en Milsbeek 
een onneembare barrière voor niet-vliegende dieren. Om een betere 
aansluiting tussen beide bosgebieden mogelijk te maken wordt iets 
hogerop langs de Neutraleweg een bredere verbinding gemaakt. Op 
voormalige landbouwgrond worden bosschages aangeplant en ont-
staat een effectieve verbindingszone van 500 m breed.


