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Provincie Gelderland werkt samen met Waterschap Rijn en IJssel,
Staatsbosbeheer en gemeente Winterswijk aan het versterken
van de natuur in uw omgeving. We willen de natuur in Natura
2000-gebieden 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 en de omgevingsvergunning. U leest
in deze nieuwsbrief wanneer en hoe u kunt reageren.

Inrichtingsplan is klaar
Het inrichtingsplan voor Willinks Weust is gereed.
In dit plan zijn de maatregelen voor natuur,
waterhuishouding en voor het beperken van de
effecten voor de landbouw uitgewerkt. In vorige
nieuwsbrieven en op de inloopbijeenkomst
van 13 december 2018 informeerden we u over
het inrichtingsplan en de maatregelen.

Natuurgebieden in Winterswijk
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.

Kleine aanpassingen
Tijdens de inloopbijeenkomst op 13 december 2018
in Café Schreurs zijn reacties gegeven op het concept
inrichtingsplan. Deze hebben we zo goed mogelijk
verwerkt in het definitieve plan. In het inrichtingsplan is enige ophoging en aanpassing van perceelafwatering opgenomen van een aantal agrarische
percelen in de omgeving van Willinks Weust. Dit zijn
de percelen waar zonder deze maatregelen naar
verwachting vernatting kan ontstaan als gevolg van
de veranderende waterhuishouding. In overleg met
de eigenaren van deze percelen werken we deze
maatregelen de komende tijd nog verder uit.
Definitief plan
Het definitieve inrichtingsplan wordt niet formeel
ter visie gelegd. Het is namelijk een uitwerking van
het Natura 2000-beheerplan voor Willinks Weust,
dat inmiddels definitief is vastgesteld door
provincie Gelderland.
Meer informatie
Voor vragen over het inrichtingsplan kunt u contact
opnemen met projectcoördinator Marc Doppenberg
van Staatsbosbeheer, telefonisch via 06 54 27 83 94
of per mail m.doppenberg@staatsbosbeheer.nl.

Projectplan Waterwet ter inzage
Om de watermaatregelen in Willinks Weust
te kunnen uitvoeren moet Waterschap Rijn en
IJssel een projectplan Waterwet opstellen. Dit is
vergelijkbaar met een watervergunning, maar
dan voor eigen projecten van het waterschap.
In het projectplan staat wat het project inhoudt
– de maatregelen – en hoe het wordt uitgevoerd.
Hierbij wordt zo goed mogelijk rekening gehouden
met de overige belangen rond het gebied.
Maatregelen
Het projectplan Waterwet voor Willinks Weust
stelt het waterschap op om de waterlopen van
de Vossenveldsebeek en de afwatering van de
Bekeringswieste plaatselijk ondieper te maken,
om op een aantal percelen bestaande drainage
af te koppelen en om een aantal bestaande sloten
en greppels ondieper te maken of te dempen.
Deze maatregelen zijn nodig om de bijzondere
natuur in Willinks Weust ook op de lange termijn
in stand te houden en te versterken.
Daarnaast zijn maatregelen nodig die nadelige
gevolgen voor omliggende agrarische percelen
zoveel mogelijk moeten voorkomen of beperken.
Hierbij gaat het om het ophogen van landbouwpercelen en het aanpassen van de perceelafwatering.
In het projectplan Waterwet zijn deze maatregelen
ook opgenomen.
Reageren op het ontwerp projectplan Waterwet
Het ontwerp projectplan Waterwet voor Willinks
Weust ligt van 19 maart tot 30 april ter inzage.
Het ontwerp projectplan Waterwet en 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 Ronald Stapelbroek
van Waterschap Rijn en IJssel, telefonisch via
0314 369 369 of per mail r.stapelbroek@wrij.nl.

De Vossenveldsebeek in Willinks Weust

Ontwerp omgevingsvergunning
Voordat de uitvoering van de natuurmaatregelen
van start kan gaan, moet gemeente Winterswijk
een omgevingsvergunning voor een aantal
maatregelen verlenen.
Geen vergunning voor verminderen effecten stikstof
Met de inwerkingtreding van het provinciaal inpassingsplan (PIP) voor Willinks Weust per 23 november
2018 is voor het merendeel van de maatregelen geen
omgevingsvergunning nodig. Het gaat om de natuurmaatregelen die de effecten van stikstof op de natuur
verminderen, zoals het afgraven van de voedselrijke
bovengrond en het verhogen van de grondwaterstand.
Deze maatregelen staan in de Gebiedsanalyse voor
Willinks Weust van het Programma Aanpak Stikstof.
We gaan een omgevingsvergunning aanvragen voor:
• het ophogen van een aantal landbouwpercelen
en aanpassen van de perceelafwatering;
• de aanleg van beplanting (houtwallen) in
het gebied Willinks Weust.

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 tijdens de periode van tervisielegging contact
opnemen met Rick Vervoort van gemeente
Winterswijk, telefonisch via 0543 543 543 of per mail
rvervoort@winterswijk.nl. U kunt ook uw vraag
stellen aan projectcoördinator Marc Doppenberg
van Staatsbosbeheer, telefonisch via 06 54 27 83 94
of per mail m.doppenberg@staatsbosbeheer.nl.

Vervolgstappen
Naast de procedures van de omgevingsvergunning
en het projectplan Waterwet gebruiken we de
komende periode voor het laatste voorbereidende
werk. Zo doen we nog aanvullend onderzoek en
zijn we in overleg met eigenaren en pachters.
Ook stellen we een uitvoeringsbestek op en
zoeken we een geschikte aannemer die het werk
kan uitvoeren.
Overleg met eigenaren en pachters voortgezet
Met eigenaren en pachters van percelen rond
Willinks Weust zetten we het overleg voort over
de uit te voeren maatregelen om vernatting van
een aantal landbouwpercelen zoveel mogelijk te
voorkomen. Daarnaast voeren we waar nodig overleg
met eigenaren en omwonenden om hinder tijdens
het uitvoeren van de maatregelen voor natuur
(bijvoorbeeld door transport en tijdelijke depots voor
grond) zo veel mogelijk te beperken. Contactpersoon
hiervoor is onze gebiedscoördinator Pascal Thijssen.
Hij is telefonisch bereikbaar op 06 10 94 21 55 of
per mail p.thijssen@wrij.nl.

gebied van verschillende planten- en diersoorten
te herstellen. Dat doen we door de vochtige graslanden met elkaar te verbinden en de bosranden
meer afwisselend te maken. Onder meer zeldzame
vlindersoorten als keizersmantel en grote weerschijnvlinder hebben deze gevarieerde en met elkaar
verbonden leefgebieden nodig om te overleven.
Uitvoeringsbestek
De benodigde omgevingsvergunning en projectplan
Waterwet zijn in procedure. 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 zoals de rijroutes van vrachtwagens, zodat
niet meer overlast wordt veroorzaakt dan nodig is.
Ook gaan we via een aanbesteding op zoek naar
een geschikte aannemer die de werkzaamheden
gaat uitvoeren.
Start uitvoering
Rond de zomer bepalen we wat de beste periode
is voor het uitvoeren van de maatregelen op de
verschillende locaties. De start van de werkzaamheden zal waarschijnlijk na de zomer zijn. 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. Het werk gaan we mogelijk in een aantal
fasen uitvoeren, maar moet in 2021 gereed zijn.
Kort voor de uitvoering van de werkzaamheden
informeren wij u hierover per nieuwsbrief of we doen
dat op een inloopavond. Voor vragen kunt u contact
opnemen met projectcoördinator Marc Doppenberg
van Staatsbosbeheer, telefonisch via 06 54 27 83 94
of per mail m.doppenberg@staatsbosbeheer.nl.

Lopende aanvullende onderzoeken
Op dit moment lopen nog enkele aanvullende onderzoeken die gericht zijn op de verdere uitwerking en
uitvoering van de maatregelen. Zo vindt nader
onderzoek plaats naar enkele woningen, naar
bodemkundige kwaliteit van op te brengen grond
en natuur. De uitkomsten hiervan verwerken we
in de werkomschrijving (het uitvoeringsbestek).
Markeren van bomen
De afgelopen periode zijn in het gebied bomen
gemarkeerd (‘geblest’). Dit markeren loopt vooruit op
het uitvoeren van de maatregelen aan de bosranden
en het omvormen van enkele bospercelen in het
gebied. Deze maatregelen zijn nodig om het leef-

Bloeiende bosanemonen en sleutelbloemen in Willinks Weust

Bijzondere natuur beschermen en herstellen

Op stap met de boswachter
in Willinks Weust

Jeneverbesstruiken midden in Willinks Weust

Wilt u eens een kijkje nemen in Willinks Weust?
Dat kan! Zoals in de vorige nieuwsbrief is
aangekondigd, houden provincie Gelderland en
Staatsbosbeheer voor belangstellenden een excursie
in dit bijzondere natuurgebied. U bent dan te gast in
een gebied dat normaal niet is opengesteld. Tijdens
de excursie komt u alles te weten over de maatregelen
voor natuur, waarvan de uitvoering in het najaar van
2019 van start gaat. Ook staan we stil bij de bijzondere
natuur in Willinks Weust en hoe we deze gaan helpen
door het nemen van de juiste maatregelen.
Aanmelden excursie 22 juni
Op zaterdag 22 juni kunt u ’s morgens van 10.00 –
12.00 uur of ’s middags van 13.00 – 15.00 uur met
de boswachter mee het gebied in. Meld u uiterlijk
dinsdag 11 juni aan via willinksweust@gelderland.nl,
s.v.p. met vermelding van:
• uw naam
• telefoonnummer
• aantal personen
• keuze ochtend- of middagexcursie.
U ontvangt dan binnen 1 week een bevestiging van
uw opgave. Nadere informatie over de excursie en de
startplaats ontvangt u uiterlijk 1 week voorafgaand
aan de excursie. Met vragen over de excursie kunt
u ook terecht bij willinksweust@gelderland.nl.
Wij zien er naar uit om u te ontmoeten!

Zeldzame planten zoals karwijselie, vlozegge,
blonde zegge, bevertjes en kammos voelen zich
thuis in de vochtige graslanden. In het gebied
vind je ook jeneverbesstruiken. Deze bijzondere
natuur willen we behouden en versterken. Veel
zeldzame planten en dieren hebben het namelijk
moeilijk. Als we de omstandigheden verbeteren,
kan de natuur zich herstellen en is ze beter
bestand tegen onder andere stikstof in de bodem.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een initiatief van provincie
Gelderland en komt tot stand in samenwerking
met Waterschap Rijn en IJssel, Staatsbosbeheer en
gemeente Winterswijk. U ontvangt deze nieuwsbrief
omdat u eigendommen heeft in of dicht bij Willinks
Weust of omdat u in het verleden betrokken was.
Wij houden u via deze nieuwsbrief op de hoogte
van de ontwikkelingen in Willinks Weust.
Aan- en afmelden nieuwsbrief
Gedurende de looptijd van het project ontvangt u
twee keer per jaar een nieuwsbrief, of vaker als er
nieuws is. De nieuwsbrieven sturen we digitaal.
Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet? Stuur dan
een mail naar: willinksweust@gelderland.nl.
Als u geen e-mailadres heeft, neem dan telefonisch
contact op via 026 359 99 99, dan sturen wij de
nieuwsbrief per post. Wenst u de nieuwsbrief niet
meer te ontvangen? Dan kunt u zich ook via dit
mailadres of telefoonnummer afmelden.
Meer informatie op website
Achtergrondinformatie en documenten kunt u
raadplegen op www.gelderland.nl/willinks-weust.
In de vorige nieuwsbrieven staat onder andere
informatie over het provinciale inpassingplan,
het meetnet voor grondwaterstanden en de stappen
in het proces van onderzoek naar uitvoering. Deze
nieuwsbrieven vindt u ook op de website. Ook staat
op deze pagina het Natura 2000-beheerplan van
Willinks Weust en de gebiedsanalyse van het
Programma Aanpak Stikstof (PAS).
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026 359 99 99
provincieloket@gelderland.nl
www.gelderland.nl

19 150 307

Willinks Weust is een kleinschalig gebied met verrassende natuur. Dat komt door de speciale opbouw
van de bodem: de ondergrond bestaat voor een
deel uit muschelkalk en bontzandsteen, afgedekt
met keileem en zand. Dit is voor Nederland en
Europa uniek. Daarom maakt het gebied deel uit
van Natura 2000; een netwerk van beschermde
natuurgebieden in Europa. In een van de groeves
broedt een paartje oehoes en is het leefgebied
van de kamsalamander en de rugstreeppad.

