Landgoed Dekkerswald Groesbeek
Een ‘excursie’ door een gebeurtenisrijke eeuw

Landgoed Dekkerswald in Groesbeek. Enerzijds bekend door het universitair
longcentrum dat er gehuisvest is, anderzijds door de kritiek op de drijfjacht van
het wild in het bosrijke gebied. Deze plek herbergt een rijke historie.
Begin twintigste eeuw werd er in de bossen
van Groesbeek een tuberculosekliniek
opgericht, Dekkerswald. De patiënten met
longtuberculose konden daar in het
sanatorium herstellen, hoog in de bossen
met gezonde lucht.

IVN Rijk van Nijmegen houdt
22 november 2009 voor het eerst een
publieksexcursie in het bosgebied van
Dekkerswald.
De wandeling duurt twee uur en start
om 14 uur op de parkeerplaats aan het
begin van de Biesseltsebaan, voorbij de
inrit van De Vroonhof (grens
Groesbeek/Malden). Verzamelen bij de
slagboom.
Klik hier voor de website van IVN

Tegenwoordig is het sanatorium een
ziekenhuis voor de revalidatie en
behandeling van alle chronische ziekten. De
nieuwe naam is Universitair Centrum voor
Chronische Ziekten Dekkerswald.
Het bosgebied rondom de kliniek,
Dekkerswald, was tot 2002 in handen van de
familie Peeters. Het gebied was omgeven
door hekken en voornamelijk bestemd voor de jacht. Er werden onder andere wilde
zwijnen en dam- en edelherten uitgezet. Faunabescherming verzette zich tegen de
jachtvergunning, maar haalde nul op rekest. Staatsbosbeheer nam in 2002 tachtig van
de 125 hectare grond over. De hekken werden verwijderd, waardoor het gebied ook
toegankelijk werd vanaf de Biesseltsebaan en het bosgebied van het Kraaiendal. Een deel van het wild moest
van de provincie worden afgeschoten, omdat de dieren
volgens de wet alleen op twee plekken elders in Nederland
in het wild zijn toegestaan. Bovendien zouden de zwijnen
teveel overlast bezorgen bij onder andere landbouwers en
een risico op verspreiding van ziektes vormen op gehouden vee als varkens. De Faunabescherming kwam wederom in
beeld met tegenstand, zonder
resultaat. Onlangs hebben zwijnen
tweemaal schade aangericht op de
golfbaan van Groesbeek.
Momenteel is er discussie over of het Rijk van Nijmegen
ook een officieel leefgebied voor zwijnen gaat worden.
De uitkomst moet leiden tot een gestructureerd beheer
van de zwijnenpopulatie. Behalve eerder genoemde
dieren, treffen bezoekers van het gebied een keur aan
exoten, zoals Amerikaanse eik, Douglasspar en Amerikaanse vogelkers. Verder is
een oude jachthut te zien en de grasveldjes waar het wild werd geschoten.

Klik hier om terug te gaan naar Sabine Broks Teksten

