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Ten oosten van Winterswijk liggen 4 gebieden die we gaan 
omvormen tot natuurgebieden. Ze hebben een gezamenlijke 
oppervlakte van ruim 22 hectare en zijn in eigendom van provincie 
Gelderland. De gebieden liggen in het Gelders Natuurnetwerk, een 
samenhangend netwerk van bijzondere natuurgebieden in 
Gelderland.

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de start 
van de uitvoering van de natuurmaatregelen in de 
gebieden Masterveld, Henxelseweg, Bekeringweg 
en omgeving Blankersweg. De inrichting van de 
percelen aan de Lammersweg, Kuipersweg en de 
gronden langs de Schippersbeek worden later 
opgepakt. 

Uitvoering gaat van start
In de laatste nieuwsbrief van afgelopen januari 
informeerden we u over de vertraging als gevolg 
van nieuwe normen voor PFAS (chemische stoffen 
in de bodem) en het bepalen van de stikstof-
uitstoot tijdens de werkzaamheden. De PFAS- en 
stikstof-analyses zijn inmiddels uitgevoerd en 
vormen geen belemmering om te kunnen starten 
met de uitvoering van de werkzaamheden.

Aannemer en planning
De aanbesteding van de werkzaamheden heeft 
plaatsgevonden. Loon- en Grondverzetbedrijf Groot 
Zevert uit Beltrum gaat het werk uitvoeren. Als de 
terrein- en weersomstandigheden goed zijn, start 
de aannemer met de werkzaamheden in Masterveld 
in de week van 4 januari. We verwachten in juli 
2021 klaar te zijn met de inrichting van de percelen. 
Toezicht en directievoering op het werk wordt 
verzorgd door LBA uit Groenlo. 

Afplaggen voedselrijke bovenlaag
Een groot deel van het werk bestaat uit het afplaggen 
van de voedselrijke bovenlaag van voormalige 
landbouwgronden, zodat zich vochtige voedselarmere 
graslanden kunnen ontwikkelen. Ook gaan we hier 
en daar bomen en struiken planten. 

Vrijkomende grond
Bij de uitvoering van de werkzaamheden komt een 
grote hoeveelheid bovengrond vrij. Een deel daarvan 
wordt gebruikt om het landschap binnen de 
natuurpercelen te herstellen. De overige grond 
wordt in de omgeving afgezet. Dat beperkt ook de 
eventuele overlast die kan ontstaan door het vervoer 
met vrachtwagens. Met de aannemer bekijken we 
hoe de werkzaamheden met zo min mogelijk 
overlast kunnen worden uitgevoerd. Toch zullen we 
verkeers-, geluids- en stofoverlast niet geheel 
kunnen voorkomen.

Op www.gelderland.nl/winterswijk-oost staan 
detailkaarten per gebied met de 
natuurmaatregelen. 

http://www.gelderland.nl/winterswijk-oost


Belangrijkste maatregelen per 
gebied

Masterveld
In Masterveld worden de lage delen van 3 percelen 
gedeeltelijk ontgraven. De percelen zijn gelegen aan 
de Scholtemaatweg en de Kremerweg en hebben een 
oppervlakte van 7,2 hectare. Met een deel van de 
vrijkomende grond wordt een afgeschoven hoogte 
weer op de oorspronkelijke hoogte teruggebracht. 
Het natuurdoel hier is de ontwikkeling van vochtige 
heide en voedselarme en vochtige graslanden. 
Samen met de bestaande natuurpercelen langs 
onder andere de Vennevertlose Beek, vormen deze 
percelen een ecologische verbinding die bestaat uit 
hooilanden, bospercelen en natte heidevelden.
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Henxelseweg 
Dit is een klein weilandperceel (circa 1200 m2) dat 
tegen de Willinkbeek aan ligt. De zuidrand van dit 
perceel wordt gedeeltelijk ingeplant met 
fladderiepen, dat schermt het inliggende weilandje 
iets meer af. Hierdoor ontstaat een geschikt 
leefgebied voor de iepenpage, een zeer zeldzame 
vlindersoort.
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Bekeringweg
Dit perceel is een kruiden- en faunarijke akker met 
een oppervlakte van circa 0,9 hectare, dat grenst 
aan de Boven Slinge. Langs de rand met de Boven 
Slinge zetten we wat struiken neer. Het perceel 
maakt onderdeel uit van de ecologische verbinding 
langs de Boven Slinge.
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Blankersweg
De percelen gelegen aan weerszijden van de 
Blankersweg en aan de Verlengde Blankersweg 
hebben een oppervlakte van 14,2 hectare. Ze worden 
ingericht door de voedselrijke bouwvoor gedeeltelijk 
af te graven. De afgeschoven es wordt weer in hoogte 
hersteld. Om verdroging tegen te gaan worden sloten 
ondieper gemaakt, gedempt of verlegd. Het doel is de 
ontwikkeling van vochtige heide, voedselarme 
graslanden en een kruiden- en faunarijke akker. Deze 
natuurterreinen vormen straks samen met de al 
eerder ingerichte percelen langs de Schippersbeek en 
de Osinkbeek en de bestaande natuur in de omgeving 
van het Nonnenven, Wooldseveen en Burlo-
Vaardinhgolter-Venn een robuust 
grensoverschrijdend natuurgebied. 
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Verkoop ingerichte percelen
Nadat de natuurgebieden zijn ingericht, gaat de 
provincie deze percelen de eerste jaren beheren. 
Het plan is om de gronden daarna te verkopen. 
Dit gebeurt volgens nog nader te bepalen regels. 
Iedereen die voldoet aan deze regels kan eigenaar en/
of beheerder worden van deze natuurgebieden. Bij de 
verkoop wordt de inrichting en het beheer geborgd 
met kwalitatieve verplichtingen en een 
kettingbeding. Wanneer er meer duidelijk is over de 
verkoopprocedure maken we dat bekend.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een initiatief van provincie 
Gelderland. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u 
eigendommen heeft in of dicht bij de natuur–
inrichtingsgebieden in Winterwijk-Oost of omdat  
u zich voor de nieuwsbrief heeft aangemeld. 
Wij houden u via deze nieuwsbrief op de hoogte  
van de ontwikkelingen in deze gebieden. 

Aan- en afmelden nieuwsbrief

Gedurende de looptijd van het plan ontvangt u 
nieuwsbrieven. De nieuwsbrieven versturen we 
digitaal. Ontvangt u deze nieuwsbrief nog niet? 
Stuur dan een mail naar natuurwinterswijkoost@
gelderland.nl. Ook als u vragen of opmerkingen 
heeft dan kunt u een mail sturen naar dit 
mailadres. 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/
winterswijk-oost. 
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