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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 grotendeels vrij meandert.
We willen de natuur in dit Natura 2000-gebied goed beschermen.
Daarvoor waren en zijn maatregelen nodig.
In deze nieuwsbrief vertellen we u graag wat we hebben gedaan om de natuur te helpen herstellen.
Met de geplande maatregelen zoals ze in het Natura 2000-beheerplan staan, zijn we nu klaar. Toch zullen
we ook de komende periode in Bekendelle maatregelen moeten blijven nemen. Denk aan bosbeheer en het
behouden en verbeteren van de kwaliteit van de natuur. Dat doen we door het aanplanten van bomen en
het geleiden van de recreatie.

Maatregelen noordelijk deel Bekendelle
uitgevoerd
Afgelopen zomer zijn de natuurmaatregelen in
het Natura 2000-gebied ten noorden van de
Klandermansweg uitgevoerd. In dit deel van de
Boven Slinge is in het verleden puin gestort om
de beek op zijn plek te houden.
Het puin hebben we uit de beek en uit de oever
gehaald, zodat de beek weer op een natuurlijke
manier kan stromen. Dan krijg je een schuilplaats
voor vissen en waterinsecten, en stroomversnel–
lingen en -vertragingen. Precies wat planten en
dieren hier nodig hebben. In de bocht nabij de
Klandermansweg is het puin verwijderd en
vervangen door een nieuwe natuurlijke oever–
bescherming van klei. Ook zijn er elzen ingeplant.
Vanaf de Molenkolk tot de stenen brug
(Klandermansweg) is overtollig zand verwijderd.

De bodem en oever van de beek zijn aangepast

De werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens het
ontwerp dat we in januari 2019 aan u hebben
gepresenteerd en zoals ook is vastgesteld in het
Projectplan Waterwet (een watervergunning) van
Waterschap Rijn en IJssel.

Er is ruim 900 m3 puin uit de beek gehaald

Boven Slinge

Hout in de beek
We verwachten dat de oevers en de bodem van dit
deel van de beek de komende jaren weer een meer
natuurlijk karakter krijgen door het natuurlijke
proces van erosie en aanzanding. Ook zullen er op
een aantal plaatsen bomen in en over de beek gaan
vallen. Dode bomen hebben een belangrijke waarde
voor planten en dieren; het hoort bij een natuurlijke
bosbeek. We zullen de dode bomen daarom zo veel
mogelijk laten liggen.

Gevallen bomen laten we liggen

Slanke sleutelbloem, foto Mark Zekhuis, Saxifraga

Natuur is hersteld
Met deze en de werkzaamheden die in 2019 zijn
uitgevoerd, zijn de herstelmaatregelen voor natuur
klaar. Het Natura 2000-gebied Bekendelle is nu
natter en beter bestand tegen negatieve effecten
van stikstof. De oorspronkelijke plantensoorten die
groeien op een vochtige bodem profiteren hiervan.
En deze planten trekken weer dieren aan. Ook de
karakteristieke eiken-haagbeukenbossen kunnen
zich verder herstellen en uitbreiden.

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. 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.

Bosgeelster, foto Hans Dekker, Saxifraga

Natuurgebieden in Winterswijk
Aan drie kanten omsloten door Duitsland,
ligt 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 aan de bescherming
en het herstel van prachtige natuur als onderdeel
van het Gelders Natuurnetwerk. Dat doet ze samen
met Waterschap Rijn en IJssel, gemeente
Winterswijk en terreinbeherende organisaties.

Colofon

Deze nieuwsbrief is een initiatief van
provincie Gelderland. We maken hem samen
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
u 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.
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Dan kunt u zich ook via dat mailadres of
telefoonnummer afmelden.
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Meer informatie op website
Achtergrondinformatie en documenten
vindt u op www.gelderland.nl/bekendelle.
Alle nieuwsbrieven vindt u op de website.

