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In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de reacties 
die zijn binnengekomen op het (concept)natuurplan voor een deel 
van het Wisselse Veen. Mede door die reacties laten we een aantal 
onderzoeken uitvoeren. Over deze onderzoeken en de effecten 
daarvan, leest u meer in deze nieuwsbrief. Ook nodigen we u graag 
uit voor een inloopbijeenkomst op maandag 27 september.

U heeft na het lezen van deze nieuwsbrief misschien 
nog vragen of opmerkingen. Daarom organiseren we 
eind deze maand een inloopbijeenkomst. 
• Maandag 27 september
• Tussen 15.00 en 21.00 uur (Aanmelden voor een 

bepaald tijdslot is nodig. Informatie daarover leest 
u aan het eind van deze nieuwsbrief.)

• Hotel De Witte Berken, Oost Ravenweg 8, Epe

Geheel aan maatregelen in 
meerdere fases 
Een deel van het Wisselse Veen is aangewezen als 
Natura 2000-gebied. Natura 2000 is een Europees 
netwerk van beschermde natuurgebieden.  
Het overige deel ligt in het Gelders Natuurnetwerk. 
Het is nodig de natuur in het Wisselse Veen beter te 
beschermen. We willen dat in meerdere fases doen: 
• Over de eerste fase hebben wij u tot nu toe 

geïnformeerd. Daarover heeft u in december een 
eerste plan kunnen bekijken. De voorgenomen 
maatregelen voeren we uit op gronden die in het 

Natura 2000-gebied liggen. Deze gronden zijn van 
Geldersch Landschap & Kasteelen en van 
gemeente Epe. 

• De tweede fase gaat over gronden tussen het Natura 
2000-deel en de Woesterbergweg. Deze gronden 
maken deel uit van het Gelders Natuurnetwerk 
(GNN). Voor het oplossen van knelpunten of het 
verbinden van natuurpercelen, willen we misschien 
ook op terreinen van particuliere eigenaren 
maatregelen uitvoeren. Dit kunnen we natuurlijk 
alleen doen met medewerking en toestemming van 
de betrokken eigenaren. We weten nog niet 
wanneer fase 2 begint.

• Daarna komt de derde fase, op terreinen ten 
oosten van de Woesterbergweg tussen beide 
takken van de Verloren beek. Dit gebied maakt ook 
deel uit van het GNN. Voor uitvoering van 
maatregelen is ook hier toestemming van de 
eigenaren nodig. Ook voor deze fase geldt dat 
doorgaan nog niet zeker is. En zo ja, wanneer de 
uitvoering dan zal zijn. 



Grond- en oppervlaktewater
Het grondwater dat in het Wisselse Veen aan de 
oppervlakte komt, zorgt voor een bijzondere 
vegetatie, zoals de zeldzame planten blauwe knoop 
en waterdrieblad. Dit is een voor Nederland unieke 
situatie die we willen behouden en versterken.  
Het wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door 
zogenaamde kleischotten in de ondergrond, 
waardoor het voedselarme grondwater van de 
Veluwe naar de oppervlakte gestuwd wordt. 

De maatregelen die we willen uitvoeren in een deel 
van het Wisselse Veen, maken het gebied natter en 
voedselarmer. Wat goed is voor de vegetatie-
ontwikkeling. Om de gevolgen hiervan voor het 
gebied en de inwoners beter in beeld te krijgen, doen 
we extra onderzoek. Ontstaat er wateroverlast en 
wat betekent dat voor de bewoners en de grond-
eigenaren in het gebied? Ook de klankbordgroep 
vindt het belangrijk dat daar antwoorden op komen. 
• We gaven in de vorige nieuwsbrief in mei al aan dat 

er een netwerk van peilbuizen komt. Daarmee 
kunnen we de grondwaterstanden volgen. Het 
plaatsen gebeurt deze maand. Op de inloop-
bijeenkomst kunnen we u laten zien waar precies. 

• We werken aan een grondwatermodel om de 
grondwaterstanden te berekenen die als gevolg 
van de inrichtingsmaatregelen gaan optreden.  

De wateraardbei is een vaste plant uit de rozenfamilie.  
Hij bloeit in juni en juli.

Dat doen we voor het gebied waar de maatregelen 
gepland zijn, de fase 1 die hiervoor genoemd is. Op 
een later moment – we weten nog niet wanneer 
dat zal zijn - komen er modellen voor andere 
delen van het Wisselse Veen: de fases 2 en 3.

Voorlopige planning: start na 
zomervakantie 2022
De uitvoering van de plannen schuift door de 
vervolgonderzoeken op. We hopen na de 
zomervakantie van 2022 met de maatregelen te 
kunnen beginnen.

Bijzondere zilveren maan in het 
nieuws 
De natuur in het Wisselse Veen was een paar 
maanden geleden in het nieuws bij Omroep 
Gelderland. “Drie jaar geleden werd bij toeval ontdekt 
dat de zilveren maan zich heeft gevestigd op de 
Veluwe. De zeldzaam geworden vlinder was er al 
tientallen jaren niet meer waargenomen. Nu leeft er 
een kleine populatie in het Wisselse Veen bij Epe. 
Lees hier het artikel en luister naar de 
radioreportages. 

Gemeentenieuws: verkeersplan 
en grondeigendom

Verkeersplan 
In het afgelopen half jaar heeft gemeente Epe met 
een klankbordgroep en bewoners van Wissel en 
omgeving een verkeersplan gemaakt voor het gebied 
rond Wissel. Na de bewonersavond van begin juni is 
nog een extra bijeenkomst gehouden met diverse 
bewoners in de omgeving van de Oost Ravenweg.  
De consequenties van deze aanvullende voorstellen 
worden nu onderzocht en afgewogen. Ook zijn er 
nog gesprekken met enkele andere belanghebbenden 
in het gebied. Dit najaar wil gemeente Epe het 
verkeersplan aanvullen en samen met die 
klankbordgroep afronden.   

Eigendommen in het Wisselse Veen 
Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) 
heeft in de afgelopen periode gronden in het deel ten 
westen van de Woesterbergweg verworven. Deze 
gronden hebben tot nu toe een agrarische 
bestemming. Aankopen van agrarische gronden om 
deze te veranderen in natuurgronden kunnen door 
de provincie gesubsidieerd worden. Er is inmiddels 
aan de gemeente Epe een verzoek gedaan om deze 
gronden in het bestemmingsplan een natuur-
bestemming te geven.

https://www.gld.nl/nieuws/7134556/Raadsel-hoe-zeldzame-zilveren-maan-terugkeerde-naar-Veluwe
https://www.gld.nl/nieuws/7134556/Raadsel-hoe-zeldzame-zilveren-maan-terugkeerde-naar-Veluwe


Aanmelden inloopbijeenkomst 
27 september
Maandag 27 september bent u van harte welkom op 
de inloopbijeenkomst voor het Wisselse Veen.  
We werken met 4 tijdsloten van 1 uur. Per uur 
kunnen maximaal 15 personen zich aanmelden.  
Zo hopen wij u zo goed mogelijk te woord te kunnen 
staan én houden we rekening met de huidige Covid-
maatregelen. 

Tijden 
15.00 - 16.00 uur
16.30 - 17.30 uur
18.30 - 19.30 uur
20.00 - 21.00 uur 

Locatie: 
Hotel De Witte Berken, Oost Ravenweg 8, Epe

Aanmelden 
Geef uw naam door via wisselseveen@gelderland.nl. 
Geeft u daarbij uw eerste en tweede voorkeur voor 
een tijdslot aan. We willen graag zo veel mogelijk 
huishoudens te woord kunnen staan. Daarom vragen 
wij u maximaal twee personen per huishouden aan 
te melden. 

Graag tot dan! 

Colofon
Deze nieuwsbrief is een initiatief van provincie 
Gelderland en komt tot stand in samenwerking met 
Geldersch Landschap & Kasteelen, Waterschap Vallei 
en Veluwe en gemeente Epe. 

Aan- en afmelden voor nieuwsbrief
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u eigendommen 
heeft in of dicht bij het Wisselse Veen, omdat 
omwonende bent of in het verleden betrokken was bij 
ontwikkelingen in het gebied. Wij houden u via deze 
nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen in 
het Wisselse Veen. Gedurende de looptijd van het 
project ontvangt u 2 keer per jaar een nieuwsbrief, of 
vaker als er nieuws is. De nieuwsbrieven sturen we 
digitaal. Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet via de 
mail en wilt u op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen in het gebied? Stuur dan een mail 
naar: wisselseveen@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 deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? 
Dan kunt u zich afmelden via bovenstaand mailadres 
en telefoonnummer. 

Inloopbijeenkomsten over het Wisselse 
Veen
Naast de nieuwsbrief organiseren wij gedurende de 
looptijd van het project inloopbijeenkomsten voor in- 
en omwonenden, eigenaren en grondgebruikers van 
het Wisselse Veen. De bijeenkomsten kondigen we 
aan via deze nieuwsbrief en via de lokale huis-aan-
huisbladen. 

Meer informatie op website
Achtergrondinformatie, documenten en de eerste 
nieuwsbrief kunt u raadplegen op www.gelderland.
nl/wisselse-veen. 

Bijzondere natuur beschermen en 
versterken

Het Wisselse Veen is een afwisselend gebied met 
natte graslanden, vennen, kwelbeken en sloten op 
de grens van de Veluwe. In het waardevolle 
doorstroomveen groeien zeldzame planten, zoals 
blauwe knoop en waterdrieblad. De rugstreeppad 
voelt zich er thuis en in het natte gebied broeden 
vogels als rietgors, waterral en watersnip.  
We willen het leefgebied van onder andere deze 
planten en dieren verbeteren en het doorstroom veen 
herstellen. Veel zeldzame planten en dieren 
hebben het namelijk moeilijk. Hun leefgebied is 
klein en de grond is in delen van het gebied te 
droog en te voedselrijk. Als we de omstandigheden 
verbeteren, dan kan de natuur zich herstellen en is 
ze beter bestand tegen onder andere stikstof.

Rugstreeppad, foto Dirk Hilbers, Saxifraga

mailto:wisselseveen%40gelderland.nl?subject=Aanmelden%20inloopbijeenkomst
mailto:wisselseveen%40gelderland.nl?subject=Nieuwsbrief%20Wisselse%20Veen
https://www.gelderland.nl/wisselse-veen
https://www.gelderland.nl/wisselse-veen


Provincie Gelderland
Markt 11
6811 CG  Arnhem
Postbus 9090
6800 GX  Arnhem
026 359 99 99
provincieloket@gelderland.nl
www.gelderland.nl 21

 7
00

 5
28

mailto:provincieloket@gelderland.nl
http://www.gelderland.nl

