
Proactief het landschap
vormgeven

"Opmerkelijk op deze locatie is het grote en niet aflatende belang om daadwerkelijk

ecologische meerwaarde te creëren. Er wordt verder gedacht dan puur economische

aspecten. Er is wederzijds vertrouwen en het schijnbare conflict tussen grondstofwinning en 

natuurbehoud is overbrugd. Dat is iets speciaals."

Voedselarm, klein water is ook zeer
waardevol voor andere diergroepen en 

zeldzame plantensoorten

Grote grazers in de groeve van Van Nieuwpoort Sand und Kies

Dr. Ulrich Werneke is bioloog en sinds 
1994 bij het Naturschutzzentrum in Kreis 
Kleve. Als Managing Director werkt hij al 
jaren nauw samen met Peter Siemes in 
de groeve Weeze van Van Nieuwpoort 
Sand und Kies.

De samenwerking ontstond toen met de 
gemeente Weeze de herinrichtingsplan-
nen voor de groeve Heeserschläge werd 
herzien. Dr. Werneke: “Iedereen was echt 
geïnteresseerd in het creëren van toege-
voegde waarde; voor de natuur en voor 
de omgeving.” Een grensoverschrijdend 
Euregioproject was het gevolg, waarbij 
zandrijke leefgebieden ecologisch en 
recreatief verbonden werden. Later zijn 
herontwikkelingsplannen voor een ander 
deelgebied gemaakt en een onderhouds- 
en begrazingsconcept voor het hele 
gebied gecreëerd.

Anders dan in Nederland worden na-
tuurgebieden in Duitsland verschillend 
gebruikt. Er vindt deels intensieve land-
bouw plaats, belangrijke natuurgebie-
den zijn er maar weinig. In dit opzicht 
is het Naturschutzzentrum gewend om 
enerzijds om te gaan met economische 
aspecten, maar ook met het belang van 
gebieden voor de omgeving. Dr. Werneke 
zoekt hierin dagelijks de juiste balans.

De herontwikkeling in Weeze is uitste-
kend verlopen volgens Dr.Werneke. De 
laatste studie naar broedvogels in 2020 
heeft aangetoond dat er significante 
soorten te vinden zijn. De in basis

zandrijke gronden met afgewisseld, 
voedselarm, klein water zijn ook zeer 
waardevol voor andere diergroepen en 
zeldzame plantensoorten. Er is veel 
bereikt.

Het Naturschutzzentrum richt zich ook 
op toenemende wildgroei van bos op 
het terrein en past waar nodig het be-
grazingsconcept aan, zodat niet alles 
dicht groeit. Samenwerkingsverbanden, 
zoals in Weeze, illustreren wat er moge-
lijk is volgens Dr. Werneke. “Het is niet 
alleen gebaseerd op het creëren van 
ecologische meerwaarde, het is ook ge-
woon leuker om samen proactief vorm 
te kunnen geven in plaats van te
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moeten reageren op mogelijke bedrei-
gingen voor natuurgebieden.”

Volgens Dr. Werneke is er echt interes-
se om economie, ecologie en recreatie 
te verbinden. Het gaat veel verder dan 
alleen de formele verplichtingen. “Dat 
zouden we in meer regio’s moeten doen; 
beter kijken naar de gemeenschappe-
lijke belangen van grondstofwinning, 
natuurontwikkeling en -behoud. In
Weeze kan men dat echt ter plaatse 
zien en ervaren. Een waardevol resul-
taat voor de natuur en de mensen in de 
omgeving.” 

Maak kennis met
Dr. Werneke

Dr. Werneke in gesprek met Peter Siemes, bedrijfsleider en gebiedsontwikkelaar
van Van Nieuwpoort Sand und Kies

Samenwerking
sinds 2006

Intensieve landbouw
in combinatie met
natuur

Waardevol gebied voor
dieren en planten
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Beter kijken naar de
gemeenschappelijke
belangen


