- Extra excursie Voor de publieksexcursie op 15 maart 2008 is het maximum aantal deelnemers bereikt.
Vanwege de grote belangstelling wordt er op 29 maart 2008 een extra excursie georganiseerd!

Uitnodiging
Excursie ‘Historische boselementen in het Ketelwald’
29 maart 2008
13.00 – 15.30 uur
Hotel Restaurant "de Wolfsberg", Groesbeek

Rondom Groesbeek ligt het Ketelwald, een bosgebied dat sinds mensenheugenis intensief door
mensen wordt bewoond en gebruikt. In dit gebied zijn nog veel getuigenissen van de vroegere bewoning en historisch
gebruik aanwezig, zoals bijvoorbeeld een Romeins aquaduct, oude lanen, leemkuilen, boswallen en loopgraven uit de
Tweede Wereldoorlog. Om een gedegen inzicht te krijgen in de cultuurhistorische rijkdommen van het Ketelwald
werkt Stichting Probos momenteel aan het project ‘Ketelwald: het verleden in het heden’. In dit project worden de
cultuurhistorische elementen in het Ketelwald geïnventariseerd en worden aan terreinbeheerders adviezen gegeven
over de instandhouding en het beheer van deze elementen. Daarnaast worden de cultuurhistorische elementen
beleefbaar gemaakt voor een breed publiek.
Op zaterdag 29 maart vindt in de bossen op de Wolfsberg in Groesbeek een publieksexcursie plaats. Tijdens deze
excursie kan men kennis maken met het rijke verleden van het Ketelwald. Na twee korte inleidingen over de
geschiedenis van het gebied en de historische boselementen van het Ketelwald, volgt er een wandeling over de
Wolfsberg waar de excursieleiders enkele bijzondere historische elementen zullen tonen. Ter plekke zullen zij ingaan
op de ontstaansgeschiedenis en het vroegere gebruik van deze elementen
Deelname aan deze excursie is gratis.
Geïnteresseerden kunnen zich voor deze bijeenkomst opgeven bij:
Stichting Probos
tel. 0317-466555
marlide.rooding@probos.net
Programma
13.00 uur
13.15 uur
13.20 uur
13.35 uur
13.50 uur
15.30 uur

Ontvangst met koffie en thee in Hotel Restaurant De Wolfsberg
Welkomstwoord door Patrick Jansen, directeur Stichting Probos
Inleiding over de historie van het Ketelwald door Klaas Bouwer,
auteur van het boek ‘Een notabel domein. De geschiedenis van het Nederrijkswald’
Inleiding Historische boselementen door Patrick Jansen
Excursie op de Wolfsberg o.l.v. Klaas Bouwer en Patrick Jansen
Afsluiting

Locatie
Hotel Restaurant "de Wolfsberg"
Mooksebaan 12
6562 KB Groesbeek
Tel. 024-3971327
www.dewolfsberg.nl

Het project wordt financieel ondersteund door de Provincie Gelderland (Belvoir), de Gemeente Groesbeek, Staatsbosbeheer en het
Prins Bernhard Cultuurfonds

