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Het Wooldse Veen is een van de belangrijkste hoogvenen in
Nederland en maakt deel uit van Natura 2000, een samenhangend
netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa. Met deze
nieuwsbrief informeren wij u over de uitvoering van maatregelen
om de bijzondere natuur in dit gebied te behouden.
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.

Definitief ontwerp
inrichtingsplan is klaar
Het definitieve ontwerp (ook wel het inrichtingsplan) voor het Wooldse Veen is klaar. We weten
waar we welke maatregelen gaan nemen voor
natuur en waterhuishouding. In de vorige nieuwsbrieven en op de inloopbijeenkomst afgelopen
september 2018 informeerden we u over het voorlopige ontwerp en de maatregelen.
Kleine aanpassingen
Tijdens de inloopbijeenkomst op 13 september 2018
in restaurant Beneman in Vragender zijn reacties
gegeven op het voorontwerp inrichtingsplan.
Deze hebben we zo goed mogelijk verwerkt in
het definitieve ontwerp (mits van toepassing).
Daarna is met de gemeente gesproken over een
laatste vraag voor de omgevingsvergunning en
hebben we de laatste overleggen gevoerd met
eigenaren van percelen die pal naast het Wooldse
Veen liggen.

Definitieve ontwerp
Het definitieve ontwerp wordt niet formeel ter visie
gelegd. Het is namelijk een uitwerking van het
Natura 2000-beheerplan voor het Wooldse Veen,
dat inmiddels definitief is vastgesteld door provincie
Gelderland. Ook zijn er nauwelijks verschillen tussen
het voorlopige ontwerp dat op 13 september 2018
aan u is gepresenteerd en het definitieve ontwerp.
De enige verschillen gaan over landhekken en het
type duiker dat gebruikt moet worden.
Meer informatie
Voor vragen over het definitieve ontwerp inrichtingsplan kunt u contact opnemen met projectcoördinator
Adinda Crans van Natuurmonumenten via e-mail:
a.crans@natuurmonumenten.nl of op 06 15 07 31 34.

Kleine veenbes in het Wooldse Veen

Projectplan Waterwet ter inzage
Om de watermaatregelen in het Wooldse Veen
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 het Wooldse Veen stelt
het waterschap op om bijvoorbeeld de waterloop
langs de Kuipersweg te dempen, het water onder
de Kuipersweg door te kunnen laten stromen
en om overige sloten en/of greppels te dempen.
Deze maatregelen zijn nodig om de bijzondere
water gerelateerde natuur in het Wooldse Veen
ook op de lange termijn in stand te houden en
te versterken.
Daarnaast zijn maatregelen nodig die nadelige
gevolgen voor omliggende percelen zoveel mogelijk
moeten voorkomen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld
om het plaatsen van een waterkerend foliescherm
in de bodem tussen het veen en enkele buren.
In het projectplan Waterwet zijn deze maatregelen
ook opgenomen.
Reageren op het ontwerp projectplan Waterwet
Het ontwerp projectplan Waterwet voor het
Wooldse Veen ligt van 19 maart tot 30 april ter inzage.
Het ontwerp projectplan Waterwet en bijbehorende
stukken kunt u tijdens deze periode 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 Sander Klarenbeek
van Waterschap Rijn en IJssel, telefonisch via
0314 369 618 of per mail via: s.klarenbeek@wrij.nl.

Ontwerp omgevingsvergunning
Voordat de uitvoering van de natuurmaatregelen
van start kan gaan, moet gemeente Winterswijk
een omgevingsvergunning voor een aantal
maatregelen verlenen.
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
Zodra de omgevingsvergunning is gepubliceerd, kunt
u voor vragen 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 Adinda Crans
van Natuurmonumenten, telefonisch via 06 15 07 31 34
of via: a.crans@natuurmonumenten.nl.

Bijzondere natuur behouden
en versterken
Het Wooldse Veen is samen met het Duitse
Burlo Vardingholter Venn een waardevol
hoogveen met veenputten en veendijken.
De grens loopt dwars door het veen. In de
veenputten groeit nieuw hoogveen met
zonnedauw, lavendelheide, kleine veenbes
en veenmos. Door de grote afwisseling in
de bodem en tussen natte en droge plekken
komen er veel bijzondere planten en dieren
voor. Bijvoorbeeld de hoogveenglanslibel, het
groentje (een voor dit gebied karakteristieke
vlinder), amfibieën als de kamsalamander,
reptielen als de hazelworm en bijzondere vogels,
zoals de waterral en watersnip. Ook broedt af
en toe de grauwe klauwier in het Wooldse Veen.
We willen het leefgebied van onder andere deze
dieren verbeteren en het hoogveen beschermen
en herstellen. Daarvoor zijn maatregelen nodig
die vooral gericht zijn op het langer kunnen
vasthouden van water in het veen. Zonder
water verdroogt het veen.

Vervolgstappen
Naast de procedures van de omgevingsvergunning
en het projectplan Waterwet gebruiken we de
komende periode voor het laatste voorbereidende
werk voor de uitvoering gaat starten. Zo stellen
we een uitvoeringsbestek op en zoeken we een
geschikte aannemer die het werk kan uitvoeren.
Uitvoeringsbestek
De komende tijd stellen we een werkomschrijving
(het uitvoeringsbestek) op voor de aannemer die
het werk gaat uitvoeren. In het bestek staan alle
te nemen maatregelen exact beschreven in hoeveelheden (bijvoorbeeld in kubieke meters), zodat
iedereen precies weet wat er waar en per hoeveelheid
gedaan moet worden. Ook maken we afspraken over
hoe overlast zo veel mogelijk kan worden beperkt en
hoe de aannemer om moet gaan met ecologische
waarden, zoals bijzondere soorten, bomen met
nesten, maar ook met mierenhopen. Tot slot gaan
we via een aanbesteding op zoek naar een geschikte
aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren.
Start uitvoering
De start van de werkzaamheden zal waarschijnlijk
begin augustus zijn. We moeten rekening houden
met de omstandigheden van het terrein (het moet
droog genoeg zijn), met het einde van het broedseizoen en met de soms zeldzame planten- en diersoorten die hier voorkomen. Het werk zal bij goede
weersomstandigheden een paar maanden duren en
moet in juli 2021 gereed zijn.
Kort voor de uitvoering van de werkzaamheden
informeren wij u over de start van de werkzaamheden per nieuwsbrief. Voor vragen kunt u contact
opnemen met projectcoördinator Adinda Crans van
Natuurmonumenten, telefonisch via 06 15 07 31 34
of per mail: a.crans@natuurmonumenten.nl.

Grauwe klauwier, foto Piet Munsterman, Saxifraga

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.

Ruimte voor boomkikkers

Colofon

Vlak bij het Wooldse Veen ligt een perceel dat we
tegelijk met het Wooldse Veen gaan inrichten.
We noemen dat het boomkikkerperceel, omdat we
daar maatregelen gaan nemen voor de boomkikker.
De boomkikker is vrij zeldzaam, maar komt in de
Achterhoek nog wel voor. Door het uitbreiden van
geschikte leefgebieden voor de boomkikker, hopen
we de soort in deze omgeving te beschermen en
te behouden. De boomkikker komt graag voor in
een kleinschalig agrarisch landschap met (kleine)
poelen. De poelen moeten wel aan voorwaarden
voldoen, het water moet op een open zonnige plek
liggen; de eitjes en larven van de boomkikker kunnen
niet ontwikkelen bij lage temperaturen. Ook moeten
de poelen geen vis bevatten, anders worden de eitjes
en larfjes opgegeten. Om de poelen moeten struwelen
en begroeiingen staan, bij voorkeur met grote
bladeren, zodat de soort makkelijk beschutting
kan vinden en zich op zonnige dagen wat hogerop
in de bomen goed kan opwarmen.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van provincie
Gelderland en komt tot stand in samenwerking
met Natuurmonumenten, Waterschap Rijn en IJssel
en gemeente Winterswijk. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u eigendommen heeft en/of woont in
of dicht bij het Wooldse Veen of omdat u in het
verleden betrokken was. Wij houden u via deze
nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen
in het Wooldse Veen.
Aan- en afmelden nieuwsbrief
Gedurende de looptijd van het project ontvangt u
1 à 2 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: wooldseveen@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.
Meer informatie op website
Achtergrondinformatie en documenten kunt u
raadplegen op www.gelderland.nl/wooldse-veen.
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
het Wooldse Veen en de gebiedsanalyse van het
Programma Aanpak Stikstof (PAS).
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