
Maat-
regel

Omschrijving locatie Omschrijving maatregel Bijzonderheden Herkomst initiatief locatie status apr 22 status mei 22

1 Achter Vossendel 3 Houtwal Concept landschapsplan 
ViA15 (HNS, 2015)

Groessen voorgesteld maar niet 
uitvoerbaar

2 Lijkweg 19b naar westen, 
langs watergang

Houtwal Concept landschapsplan 
ViA15 (HNS, 2015)

Groessen uitgevoerd

3 Lijkweg 21 naar oosten 
langs Oldenhoek

Houtwal Concept landschapsplan 
ViA15 (HNS, 2015)

Groessen in uitvoering uitgevoerd

4 Oldenhoek vanaf kruising 
Schraleweidsestraat

Houtwal Sybrand Feenstra  denkt 
aan inzet vrijwilligers en 
toevoegen bloemrijke rand

Concept landschapsplan 
ViA15 (HNS, 2015)

Groessen in uitvoering wachten op Staat en 
Bernsten

5 Bij Kerkepad Aanplant bos met 
struiklaag

i.c.m. 37 en 38 Definitief Landschapsplan 
ViA15

Groessen in uitvoering uitgevoerd

6 Toevoegen bomenrijen 
en paden

knotwilg en -populier Concept landschapsplan 
ViA15 (HNS, 2015)

Groessen in uitvoering uitgevoerd

7 Diesfeldt (oost) Toevoegen bomenrijen 
en paden

knotpopulier Concept landschapsplan 
ViA15 (HNS, 2015)

Groessen uitgevoerd

8 Achtergaardsestraat 21 
naar zuiden

Aanplant afwisselende 
boombeplanting

combineren met bloemrijke 
berm

Concept landschapsplan 
ViA15 (HNS, 2015) / RKP 
(BRO, 2015)

Groessen in uitvoering

9 SFR-15 
(Achtergaardsestraat- 
SFR De Liemers)

Aanplant elzenscherm ook struweel meidoorn, 
hondsroos, geen sleedoorn

Concept landschapsplan 
ViA15 (HNS, 2015)

Groessen voorgesteld maar nog 
niet uitvoerbaar

11 Groessensche weide Ommetje west onderdeel klompenpad 
hiervan maken, zie 51

Definitief Landschapsplan 
ViA15

Helhoek opgenomen in z/n C 
(overige wandelideeën 
boven spoorlijn)

12 Industrieterrein Helhoek Ommetje oost onderdeel klompenpad 
hiervan maken, zie 51

Definitief Landschapsplan 
ViA15

Helhoek opgenomen in z/n C 
(overige wandelideeën 
boven spoorlijn)

13 Groessensche weide Ommetje maaipad onderdeel klompenpad 
hiervan maken, zie 51 (prio 
1)

Definitief Landschapsplan 
ViA15

Helhoek opgenomen in z/n C 
(overige wandelideeën 
boven spoorlijn)

14 Ten noorden 
industrieterrein richting 
Zevenaar

Ommetje maaipad onderdeel klompenpad 
hiervan maken, zie 51  (prio 
2)

Definitief Landschapsplan 
ViA15

Helhoek opgenomen in z/n C 
(overige wandelideeën 
boven spoorlijn)

15 Oude Rijksweg Aanvulling eikenlaan RKP (BRO, 2015) tussen A12 en 
Arnhemseweg

in uitvoering

16 Sloot ten westen Helstraat 
15

Aanplant knotwilgen Concept landschapsplan 
ViA15 (HNS, 2015)

tussen A12 en 
Arnhemseweg

voorgesteld in uitvoering maar 
twijfel over reeds 
mogelijk is

17 Zevenaarse wetering Aanplant knotwilgen let op doorzicht naar 
Veluwe

Concept landschapsplan 
ViA15 (HNS, 2015)

tussen A12 en 
Arnhemseweg

voorgesteld maar nog 
niet uitvoerbaar

maatregel moet 
uitgesteld tot A15 klaar 
is en gaat daarom van 
de lijst

18 Zuiden Roodwilligenstraat Ommetje noord onderdeel klompenpad 
hiervan maken, zie 51 (prio 
3)

Definitief Landschapsplan 
ViA15

tussen A12 en 
Arnhemseweg

opgenomen in z/n C 
(overige wandelideeën 
boven spoorlijn)

22 Schraleweidsestraat Zichtbaarheid 
Crevassegeul d.m.v. 
beplanting (haalbaar-
heidsstudie)

inclusief herstel poel en 
picknicktafel en 
ooievaarsnest

Gemeente (RKP?) Groessen vervallen

23 Verbinden Beerenclauw 
met Rijswijk 
(haalbaarheidsstudie)

enkele of dubbele bomenrij 
met of zonder wandelpad 
(31)

Gemeente Groessen vervalt (opgenomen in 
51)

24 Doorzetten maatregel 17 
en/of knotwilgenrij ten 
noorden A12 (landschaps-
analyse, haalbaarheid)

Gemeente ten N A12

26 aanvullen singel betreft deelnemer DIHG 
#109???

bewoners Helhoek in uitvoering

27 aansluiten Middenweg onderdeel vd ommetjes bewoners Helhoek opgenomen in z/n C 
(overige wandelideeën 
boven spoorlijn)

29 noordzijde tracé oostelijk 
en westelijk van 
Achtergaardsestraat

aanleg bloemenweide bewoners Groessen in uitvoering maar 
twijfel of mogelijk is 
vanwege parkeren 
voertuigen (1-3 jaar is 
ook winst)

30 Helstraat tegen A15 aan onderdoorgang fietsers 
en voetgangers 2

buiten scope en financiele 
mogelijkheden

bewoners Helhoek

31 verbinding Beerenclaauw 
met Rijswijk icm 23

ommetje plus indien 
mogelijk bomenrij

meegenomen in maatregel 
23

gemeente en bewoners Groessen vervalt (opgenomen in 
51)

32 in kern Groessen locatie 
ntb

klimbos / eetbos aansluiting op klompenpad bewoners Groessen in uitvoering

33 in kern Loo locatie ntb klimbos / eetbos aansluiting op klompenpad bewoners Loo

34 hoek Rijswijksestraat 
Achtergaardsestraat

verbeteren poel bewoners Groessen in uitvoering

35 westelijk huis Rijswijk inrichtingsplan met 
bosjes en HSF

Ruud vragen bewoners Groessen

36 Kerkakkers richting 
Kerkepad

aanleg houtwal gaat mee 
met 5, 37 en 38

bewoners Groessen in uitvoering zie 5

37 einde Kerkakkers tegen 
tracé aan

onbepaald, is.m. 5 en 38 Ruud zegt plan maken bewoners Groessen in uitvoering zie 5

38 betreft restkavel inplanten bos met 
struiklaag, i.s.m. 5 en 37

ook bloemrijk vragen 
bewoners

ViA15 Groessen in uitvoering zie 5

39 direct ten noorden tracé aanleg houtsingel F, wellicht dubelop 
vanwege inpakken 
geluidsscherm

bewoners Groessen in uitvoering, loopt mee 
met 4 en 44



40 Kandiastraat aanleg houtwal bewoners in uitvoering

41 lus Husloapad 
(Klompenpad Kids Loo)

extra lus in uiterwaarden bewoners Loo in uitvoering

43 bieden NME bewoners / dorpsraad Loo Loo

44 hoek A15 
Schraleweidsestraat

A aanleg ouderwetse 
hoogstamfruitbomen, 
poel, notenboom, 
erfbeplanting

eigendom Diny Berendsen, 
meenemen in 22 
(crevassegeul)

bewoners Groessen in uitvoering loopt mee met 4 en 39

45 tussen 5 stuks opgaande 
elementen

verbinden met houtwallen insectvriendelijke struikenrij 
/ knotwilgen icm 
bloemenmengsel

bewoners Groessen in uitvoering

46 tussen de pijlers D water terug waar water 
was

openheid (moeilijk vanwege 
N2000-status) en is buiten 
de scope

bewoners Loo

47 nabij Lijkweg E houtsingel doortrekken Marijke Braam / Ruben 
Fortuin (zelf aanplanten)

bewoners Groessen in uitvoering

48 onderdoorgang A12 onderdoorgang 
voetgangers 3

buiten scope en financiele 
mogelijkheden

bewoners ten N A12 in uitvoering

49 tussen Helstraat en A15 inzaaien 
bloemenmengsel

bewoners tussen A12 en Arnhemsewegvoorgesteld maatregel moet 
uitgesteld tot A15 klaar 
is en gaat daarom van 
de lijst

50 Oostsingel-A15 bomensingel voor geluidsafscherming bewoners Helhoek voorgesteld maatregel moet 
uitgesteld tot A15 klaar 
is en gaat daarom van 
de lijst

51 Groessensche weide, 
Helhoek

ontwikkelen nieuw 
klompenpad (inclusief 
voorzieningen 
prullenbakken, kijkhut, 
bankjes)

samen nemen van 23, 31, 
HH3, Groessen

bewoners Groessen in uitvoering

52 Kamerstraat aanleg natuurlijke 
waterberging (wadi)

buurtvisie Helhoek Helhoek

53 Helhoek 15-22 aanplant knotwilgen buurtvisie Helhoek Helhoek

54 brede beplanting langs 
A15

buurtvisie Helhoek Helhoek

55 aankleding natuurlijk 
waterberging C

buurtvisie Helhoek Helhoek

56 doortrekken wandelpad 
langs Betuwelijn totaan 
Schraleweidsestraat icm 
schouwpad Beerenclauw 
naar andere kant 
watergang

buurtvisie Helhoek Helhoek

57 aanleggen 
wandelpad/struinpad 
vanuit Beerenclauw 
richting Groessen

buurtvisie Helhoek Helhoek

58 Heiliglandsestraat totaan 
Huize Beerenclauw

beplanting buurtvisie Helhoek Helhoek

59 brede beplanting 
Beerenclauw langs A15

buurtvisie Helhoek Helhoek

60 inrichten gebied dat 
overblijft van de 11 ha 
aan Beerenclauw na 
aanleg A15

buurtvisie Helhoek Helhoek

61 doortrekken route 
Klompenpad

buurtvisie Helhoek Helhoek

62 aansluiten op 12?? ??

63 vervangen populieren 
Helhoek (straat)

buurtvisie Helhoek Helhoek in uitvoering in uitvoering

z/n A vervallen

z/n B Uitkijktoren Loowaard Loo

z/n C overige wandelideeën 
boven spoorlijn

samen nemen van 11, 12, 
13, 14, 18, 27, HH3, MVD

Helhoek in uitvoering

onuitvoerbaar of 
opgenomen in andere 
maatregel

uitgevoerd

voorgesteld en/of in 
uitvoering


