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Bekendelle is een van de laatste moerasbossen van Nederland en
maakt deel uit van Natura 2000, een samenhangend netwerk van
beschermde natuurgebieden in Europa. Bekendelle ligt ten zuiden
van Winterswijk, waar de Boven Slinge vrij meandert. We willen
de natuur in dit Natura 2000-gebied beter beschermen. Daarvoor
zijn maatregelen nodig.
In deze nieuwsbrief informeren wij u onder andere
over de vergunningen die nodig zijn om de maatregelen te kunnen uitvoeren. Het gaat om het
Projectplan Waterwet, een omgevingsvergunning
en een bestemmingsplanwijziging. U leest in
deze nieuwsbrief wanneer en hoe u kunt reageren.

Inrichtingsplan is klaar
Het inrichtingsplan voor Bekendelle is gereed.
In dit plan zijn de maatregelen voor natuur, waterhuishouding en voor het beperken van de effecten
voor de landbouw en woningen uitgewerkt.
In vorige nieuwsbrieven en op de inloopbijeenkomst
van 17 januari 2019 informeerden we u over het
inrichtingsplan en de maatregelen.

Wandelen langs de Boven Slinge in Bekendelle

Terugblik op inloopbijeenkomst
Tijdens de inloopbijeenkomst op 17 januari 2019
in Berenschot’s Watermolen zijn vragen gesteld
en reacties gegeven op het concept inrichtingsplan. Deze zijn verwerkt in het definitieve plan.
De mensen die een reactie hebben gegeven, zijn
daarover geïnformeerd. De verschillen met het
concept inrichtingsplan zijn klein. Met de eigenaren
en pachters rond Bekendelle hebben we gesprekken
gevoerd, de uitkomsten daarvan zijn ook onderdeel
van het inrichtingsplan.
Meer informatie
Voor vragen over het inrichtingsplan kunt u
contact opnemen met Waterschap Rijn en IJssel,
Dorine Spanjers. Zij is per mail bereikbaar via
d.spanjers@wrij.nl.

Projectplan Waterwet ter inzage
Om de watermaatregelen in Bekendelle te
kunnen uitvoeren, moet Waterschap Rijn en IJssel
een projectplan Waterwet opstellen. Dit is
een watervergunning voor werkzaamheden die
het waterschap zelf uitvoert. In het projectplan
staat wat het project inhoudt (de maatregelen),
hoe het wordt uitgevoerd en wat de effecten van
de maatregelen zijn.
Maatregelen
Het projectplan Waterwet voor Bekendelle stelt het
waterschap op voor de watermaatregelen die ze in
het gebied gaat nemen. In het projectplan zijn
de maatregelen opgenomen aan de Boven Slinge en
in het zuidelijk deel van Bekendelle. Op het traject
van Berenschot’s Watermolen tot aan de Klandermansweg gaat om het verwijderen van zand uit de
Boven Slinge en om het verwijderen van stenen uit
de oevers. In het zuidelijk deel worden een aantal
watergangen ondieper gemaakt en worden er
stuwtjes geplaatst om het water in het gebied vast
te houden.
Reageren op het projectplan Waterwet
Het ontwerp projectplan Waterwet voor
Bekendelle ligt van 19 maart tot 30 april ter inzage.
Het ontwerp projectplan Waterwet en de
bijbehorende stukken kunt u bekijken op https://
www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad.
Belanghebbenden kunnen op het projectplan
reageren door een zienswijze in te dienen. Uw zienswijze kunt u in de periode van terinzagelegging
richten aan het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC
Doetinchem. Mondelinge zienswijzen kunt u
indienen via telefoonnummer 0314 369 369.
Meer informatie
Voor vragen over het ontwerp projectplan Waterwet
kunt u contact opnemen met Dorine Spanjers van
Waterschap Rijn en IJssel, telefonisch via 06 54 13 92 74
of per mail via: d.spanjers@wrij.nl.

Op het traject Berenschot’s Watermolen – Klandermansweg
wordt puin uit de oevers verwijderd en de beek ontzand.

Ontwerp omgevingsvergunning
aangevraagd
Voordat de uitvoering van de natuurmaatregelen
van start kan gaan, moet gemeente Winterswijk
een omgevingsvergunning voor een aantal
maatregelen verlenen.
We hebben een omgevingsvergunning aangevraagd
voor:
• de aanleg van een voorde (doorwaadbare plaats)
in de zandweg nabij de Brinkeweg
• de aanleg van een voorde in het zuidelijk deel
van Bekendelle.
Reageren op ontwerp omgevingsvergunning
Zodra de ontwerp omgevingsvergunning is verleend,
legt gemeente Winterswijk de stukken ter inzage en
maakt dit bekend in Achterhoek Nieuws Winterswijk
en op https://www.officielebekendmakingen.nl/.
Belanghebbenden kunnen tijdens de periode van
tervisielegging een zienswijze indienen tegen
het besluit.
Meer informatie
Voor vragen over de omgevingsvergunning kunt u
contact opnemen met Rick Vervoort van gemeente
Winterswijk, telefonisch via 0543 543 543 of per mail
rvervoort@winterswijk.nl.

Wijzigen bestemmingsplan
Van een landbouwperceel gelegen in het zuidelijke deel van het Natura 2000-gebied willen we
natuur maken. Van dit perceel wordt daarom de
bestemming gewijzigd van landbouw naar natuur,
dit gebeurt op vrijwillige basis. Hiervoor stelt
gemeente Winterswijk een bestemmingsplan op.
Reageren op het bestemmingsplan
Zodra het ontwerp van het bestemmingsplan
is vastgelegd, legt gemeente Winterswijk de
benodigde stukken ter inzage en maakt dit bekend
in Achterhoek Nieuws Winterswijk en op
www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt tijdens
de periode van tervisielegging een zienswijze
indienen op het ontwerp.
Meer informatie
Voor vragen over het ontwerpbesluit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Wouter Oortman
van gemeente Winterswijk, telefonisch via
0543 543 543 of per mail woortman@winterswijk.nl.

Vervolgstappen
Naast de procedures van de omgevingsvergunning,
het projectplan Waterwet en de bestemmingsplanwijziging gebruiken we de komende periode voor
het laatste voorbereidende werk. Er wordt een
uitvoeringsbestek opgesteld en het werk wordt
aanbesteed.

Bijzondere natuur behouden
en versterken
Het natuurgebied Bekendelle is het mooist
ontwikkelde moerasbos van Gelderland. Dit is
voor Nederland uniek en levert bijzondere
natuur op. Daarom maakt het gebied deel uit
van Natura 2000; een netwerk van beschermde
natuurgebieden in Europa. Het gebied heeft
fraaie overgangen van natte naar de wat drogere
bossen, wat zorgt voor een grote verscheidenheid aan planten- en diersoorten. Het bos kenmerkt zich door een diversiteit aan loofbomen
en heeft een rijke mosflora, waaronder het
zeldzame spatelmos. Daarnaast groeien er
bijzondere planten als slanke sleutelbloem en
bosgeelster. De ijsvogel, de grote gele kwikstaart
en de zeldzame middelste bonte specht voelen
zich er thuis. Ook vinden we er een van
Nederlands grootste populaties van de zeldzame
bosbeekjuffer. En in het gebied zijn zelfs weer
boommarters gezien!
Deze bijzondere natuur willen we behouden en
versterken. Veel zeldzame planten en dieren
hebben het namelijk moeilijk. Hun leefgebied
is klein, de lucht is te zuur en de grond is te
droog en te voedselrijk. Als we de omstandigheden verbeteren, dan kan de natuur zich
herstellen. Zo is de natuur beter bestand tegen
onder andere stikstof.

Uitvoeringsbestek
De komende tijd stellen we een werkomschrijving
(het uitvoeringsbestek) op voor de aannemer die het
werk gaat uitvoeren. In het bestek worden afspraken
gemaakt over de wijze van uitvoering. Ook gaan we
via een aanbesteding op zoek naar een geschikte
aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren.
Start uitvoering
Rond de zomer bekijken we wat de beste periode
is voor het uitvoeren van de maatregelen op de
verschillende locaties. De start zal waarschijnlijk
dit najaar en/of voorjaar 2020 zijn en zal enkele
maanden in beslag nemen. Hierbij moeten we
rekening houden met de omstandigheden van
het terrein (het moet droog genoeg zijn) en met
de soms zeldzame planten- en diersoorten die hier
voorkomen.
Kort voor de uitvoering van de werkzaamheden
informeren wij u hierover per nieuwsbrief. Voor
vragen kunt u contact opnemen met Dorine Spanjers
van Waterschap Rijn en IJssel, telefonisch via
06 54 13 92 74 of per mail via d.spanjers@wrij.nl.

Boommarter, foto Mark Zekhuis, Saxifraga

Natuurgebieden in Winterswijk

Colofon

Aan drie kanten omsloten door Duitsland,
liggen ver van de snelweg een aantal unieke
natuurgebieden. In onder meer het Wooldse
Veen, Willinks Weust, Korenburgerveen,
Bekendelle en het gebied rond de Boven Slinge
werkt provincie Gelderland samen met
Waterschap Rijn en IJssel, gemeente
Winterswijk en terreinbeherende organisaties
aan de bescherming en het herstel van
de prachtige natuur als onderdeel van
het Gelders Natuurnetwerk.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van provincie
Gelderland en komt tot stand in samenwerking
met Waterschap Rijn en IJssel, Bosgroep Midden
Nederland, Natuurmonumenten en gemeente
Winterswijk
Aan- en afmelden nieuwsbrief
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft
aangemeld voor deze digitale nieuwsbrief of omdat
uw in het verleden al betrokken was bij dit gebied.
Wij houden u via deze nieuwsbrief op de hoogte
van de ontwikkelingen in het gebied. Ontvangt u
de nieuwsbrief nog niet? Stuur dan een mail naar:
bekendelle@gelderland.nl. Als u geen e-mailadres
heeft, neem dan telefonisch contact op via
026 359 99 99, dan sturen wij u de nieuwsbrief
per post. Wenst u de nieuwsbrief niet meer te
ontvangen? Dan kunt u zich ook via dit mailadres
of telefoonnummer afmelden.

Provincie Gelderland
Markt 11
6811 CG Arnhem
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
026 359 99 99
provincieloket@gelderland.nl
www.gelderland.nl

19 150 308

Meer informatie op website
Achtergrondinformatie en documenten kunt u
raadplegen op www.gelderland.nl/bekendelle.
In de vorige nieuwsbrieven staat onder andere informatie over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en
het meetnet voor grondwater. Deze nieuwsbrieven
vindt u ook op de website.

