
Oude boselementen komen weer tot leven

Wethouder Theo Giesbers van overhandigt. een kaartmet al~e in kaart gebrach.
te elementen aan Iheo Wijersvan Staatsbosbeer:

IGROESBEEK -Donderdag
rvond in Hotel Restaurant
i de Oude Molen de start-

Ibijeenkomst plaats van
Ihet project 'Ketelwald: het
rverleden in het heden'. In'
~'dit project dat is geïniti-
eerd door Stichting Probos
worden de historische

i elementen in het Ketel-
wald (ook wel Nederrijb-

iwald) in kaart gebracht enI
r"beleefbaar gemaakt.

I;Het Ketelwald ~erd al
!door de Romeinen be-

woond en gebruikt en
kent sindsdien een bewo-i

19.en geschi~.denis. In het
I Ketelwald ziJn nog tal van
! relicten van menselijke

I\bewo~ing e~ menselijk
gebruik te vinden, zoals

'..ROmeinse wegen, oude

grenswallen of veekerin-

! gen, leemkuilen, hak-

\houtr~stanten, bomkra-
,ters e~ loopgraven uit de

'-Jwee~e Wereldoorlog,
"grens~omen, verdedi-

ging~~chansen, lanen en
zelfs een Romeins water-
'werk. Veel van deze histo-

I rische elementen waren
, al bekend, maar zijn de

, laatste jare~ in ,de verge-

telheid geraakt. Een deel
van de erementen zijn

zelfs nog onontdékt.. In
het project 'Ketelwald: het
verleden in het heden'
worden deze elementen
ik kaart gebracht en be-
leefbaar gemaakt. Ter-
reinbeheerders zoals

Staatsbosbeheer .kunnen,
dan in hun beheer reke-

ning houden metde in het
bos aanwezige' eremen-
ten. Zo wordt bijvoorbeeld
.voorkomen dat histori-
sche eleménten bescha-
digd raken bij bijvoor-
beeld houtoogstwerk-

zaamheden.Een deel van
de elementen zalook
weer zichtbaar worden
gemaakt, zodat de o~-
wonenden en recreanten
de geschiedenis van de
streek weer kunnen bele-
ven. Verder wordt de ont-
staansgeschiedenis ( oot-

sprong en functie) vande

elementen in beeld ge-
bracht. In het project

wordt gebruik gemaakt
van innovatieve technie-
ken waarbij luchtfoto's uit
het zogenaamde Actueel
Hoogtebestand Neder-
land (AHN) worden ge-"

analyseerd. Hiermee wor-
den (vaak subtiele) hoog-

teverschillen in het land-
schap in kaart gebracht.
Op deze wijze kunnenele-
menten worden gevon-
den die in het veld niet of

nauwelijks zichtbaar zijn.
Oe resultaten uit deze

AHN-studie worden aan-
gevuld met veldinventari-

saties. Tijdens de startbij-

eenkofrISt werden de eer-
ste resultaten van de

AHN-studie en de veldin-
ventarisatie gepresen-
teerd aan vert~genwoor-

digers vqn de provincie

Gelderland, de gemeente

Groesbeek, Staatsbosbe-
heer en andere belang-
stellenden. Wethouder
Theo Gi~sbers van Groes-

beek overhandigde bij
deze gelegenheid een
kaart met alle in kaart ge-
brachte elementen aan
Theo Wijers van Staats-
bosbeer. Het project wordt

gefinancierd door de Ge'"
m~ente Groesbeek, de
Provincie Gelderland,
Staatsbosbeheer en het
Prins Bernhard Cultuur-
fonds.
Zie ook www.probos.net


