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Paul Thissen kent het gebied van oudsher. Onlangs heeft hij zich bij een bezoek verbaasd over 
de positieve kwaliteiten van het gebied. In zijn voordracht wil hij aansluiten op de uitgebreide 
informatie die al op de website www.bosenkuil.nl staat vermeld.    
In de voordracht kwamen volgende vragen uitvoerig ter sprake gevolgd door discussie met de 
aanwezige leden van Bos & Kuil: 

- Wat gebeurt er in de wijdere omgeving, het KAN-gebied? 
- Welke verschillende kwaliteiten zijn er aanwezig in het gebied? 
- Welke kwaliteiten en activiteiten zijn kansrijk en gewenst? 
- Welke inrichting van het gebied past daarbij? 
- Welk soort organisatie is daarvoor nodig en hoe vindt vervolgens het beheer plaats? 

 
WAT GEBEURT ER IN DE WIJDERE OMGEVING: 
De twee gemeenten Heumen en Mook & Middelaar behoren tot het gebied van het 
Knooppunt Arnhem-Nijmegen. Het KAN is door het Rijk aangewezen als gebied waar 
stedelijke ontwikkeling moet plaatsvinden. In dat kader wordt gekeken waar woningbouw 
moet plaatsvinden, waar bedrijventerreinen moeten komen en waar en hoe oude woonwijken 
en bedrijventerreinen gesaneerd resp. gerevitaliseerd moeten worden. Nadat het kabinet de 
NOTA RUIMTE heeft uitgebracht is moeilijk te voorspellen welke ontwikkelingen precies 
zullen plaatsvinden.  
De zuidkant van het KAN-gebied kenmerkt zich als een aantrekkelijk gebied voor wonen en 
werken, waar verschillende vormen van recreatie zijn ontwikkeld. Het Landgoed Bergzicht 
ligt klem tussen twee gemeenten en zal ongetwijfeld verder versnipperen als er niets gedaan 
wordt aan de invulling van het gebied.  
In het kader van het regionaal structuurplan heeft het KAN afspraken gemaakt met de KAN-
gemeenten over locatie en omvang van de woningbouw. Voor het dorp Malden is alleen 
inbreiding ( = woningbouw binnen de bestaande kern) voorzien. Dit voornemen resulteert in 
het onbebouwd houden van het Gelders deel van het Landgoed Bergzicht tot minstens 2009. 
 
WELKE KWALITEITEN HEEFT LANDGOED BERGZICHT: 
De geleidelijke overgang van natte, laag gelegen kleigronden in het westen naar droog en 
hoog gelegen zandgronden op de stuwwal geeft het gebied een hoge landschappelijke waarde, 
die nog versterkt wordt door de cultuurhistorische waarden in de vorm van oude bewoning 
langs een lijn evenwijdig aan de Rijksweg. Het is erg jammer dat het zicht op deze oude 
boerderijen thans door nieuwbouw grotendeels aan het zicht is onttrokken. Villa Bergzicht, 
imkerij de Immenhof en de Bagijnhof zijn behouden gebleven. 
De ecologische waarden in het gebied staan in rapporten van Bos & Kuil vermeld en zijn 
verrassend hoog zowel voor flora als voor fauna. In de Molenhoekse Kuil is weliswaar vorig 
jaar de vijftien jaar oude vegetatie weggemaaid, maar de ecologische waarde is daarmee niet 
verdwenen en kan weer volledig hersteld worden.  
De recreatieve kwaliteiten van het gebied vooral oostelijk van de Rijksweg zijn hoog: wandel- 
en fietsgebied met maneges, een skihelling, een sporthal en tennisvelden. Westelijk van de 
Rijksweg is de maasdijk als fietsgebied erg in trek. Op verschillende plaatsen is sprake van 
fraaie zichtlijnen vooral in de richting van de stuwwal.  



De landbouw in het gebied is beperkt: in het oostelijk gebied is één landbouwer actief in het 
westelijk gebied zijn een drietal boerenbedrijven. De weilanden en akkers die zij gebruiken 
leveren een bijdragen aan de landschappelijke waarden. 
De woonkwaliteiten in het gebied zijn vanwege bovenvermelde waarden vanzelfsprekend zeer 
hoog. Er is dus zonder meer sprake van een aantrekkelijk woongebied. Tegelijkertijd is 
daarmee de druk om het gebied verder te bebouwen hoog. 
 
WELKE KWALITEITEN EN ACTIVITEITEN ZIJN KANSRIJK EN GEWENST: 
Gezien de ligging en de huidige kwaliteiten van het gebied zou het beste gekozen kunnen 
worden voor de ontwikkeling van  natuur- en cultuurrijke recreatie voor de woonkernen 
Malden en Molenhoek. Daarbij kan aangesloten worden op de huidige activiteiten met als 
overweging om het aantal wandelpaden te vergroten, waardoor een fijnmaziger netwerk 
ontstaat. Subsidies worden verleend aan particulieren die hun grond omzetten in natuur en 
openstellen voor het publiek. Ook zijn er in het kader van de Gelderse gebiedsplannen 
beheerssubsidies beschikbaar voor een deel van het gebied tussen Villa Bergzicht en het 
Maas-Waalkanaal en voor kleinere percelen tussen Rijksweg en Kuilseweg. 
Voor de beleefbaarheid van het landschap moet er voor gezorgd worden dat de belangrijke 
zichtlijnen gehandhaafd worden. De toekomst voor de landbouw in het gebied is onduidelijk. 
Schaalvergroting lijkt noodzakelijk. Eventueel vrijkomende boerderijen kunnen tot 
wooneenheden worden omgevormd. In de bestemming van de vrijkomende gronden moet 
vastgelegd worden dat bebouwing met woningen en/of industrie wordt uitgesloten.  
 
WELKE INRICHTING VAN HET GEBIED PAST DAARBIJ: 
Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de volgende activiteiten bij de inrichting 
centraal staan:  

- Uitbreiding netwerk van wandelpaden 
- Inspelen op het verschil tussen oost en west in het gebied o.a. zichtlijnen verder 

ontwikkelen 
- Inspelen op sanering landbouw, zodat er minder bedrijven komen die een betere basis 

voor voortbestaan hebben 
- Natuurontwikkeling in de vorm van kleine landschapselementen. 
- Recreatieontwikkeling (bv. geologisch leerpad) 

Het probleem van woningbouw in het gebied zal nog lang blijven voortbestaan. Daarom van 
belang dat Bos & Kuil zijn hindermacht met 1000 leden en het daarbij behorende 
maatschappelijk draagvlak blijft gebruiken bij het verhinderen van woningbouw in het gebied.  
Tegelijkertijd plannen ontwikkelen voor de invulling van het gebied is belangrijk omdat bij 
het voortbestaan van de huidige situatie er gesjoemel optreedt en het gebied volslipt met 
bebouwing.  
Misschien moet er voor het gebied langs de Lierseweg onderzocht worden of er een landgoed 
volgens provinciale normen gecreëerd kan worden ( = minstens 5 ha nieuw bos en een 
markant gebouw met maximaal drie wooneenheden). 
Zolang gemeentebestuur van Heumen in het gebied samen met projectontwikkelaar 
grondpercelen heeft die ze willen bebouwen, blijft er gevaar bestaan. Proberen vroegtijdig 
oplossing voor te vinden. De twee gemeenten zullen alleen kunnen bouwen voor starters en 
senioren en dan nog in het goedkope segment. 
We moeten ook goed bewaken dat de industrieterreinen in het gebied niet verder kunnen 
uitbreiden. Uitbreiding past ook niet meer in beleid van KAN en provincie.   
 
WELKE ORGANISATIE- EN BEHEERSVORM WENSELIJK VOOR DE INRICHTING 
VAN HET LANDGOED BERGZICHT: 



Bos & Kuil als vereniging moet zijn kracht als hindermacht blijven gebruiken als dat 
noodzakelijk is. Voor de ontwikkeling van een globaal plan voor de inrichting van het gebied 
is eveneens de huidige organisatiestructuur geschikt.  
Bij de verdere uitwerking van de plannen is intensieve samenwerking met alle betrokken 
partijen een must. Die partijen zijn organisaties die ons kunnen ondersteunen of bepaalde 
taken kunnen overnemen  bij de uitwerking van de plannen, bijvoorbeeld op het gebied van 
recreatie, horeca, , natuurontwikkeling. Uiteraard zal ook met projectontwikkelaars en 
gemeentebesturen worden samengewerkt.  Maar ook de eigenaren van de percelen dienen 
vroegtijdig en nauw bij de plannen betrokken te worden. Een goede communicatiestructuur is 
in dit stadium essentieel.  
In het stadium dat plannen worden gerealiseerd zijn naast de verenigingsvorm ook andere 
organisaties nodig. De uitvoering en het beheer kunnen door andere organisaties worden 
overgenomen. Evenzeer is het mogelijk dat de vorming van een aparte stichting wenselijk is, 
bijvoorbeeld in het geval er subsidies moeten worden aangevraagd.  
 
Malden/Mook, 27 mei 2004. 
Bestuur Vereniging Bos & Kuil 


