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Op woensdag 29 september is het zover! Die middag staan we van 
14.30 uur tot 17.00 uur stil bij de uitgevoerde maatregelen voor het 
Natura 2000-gebied Wooldse Veen. We nodigen u van harte uit 
hierbij aanwezig te zijn. 

Van plannen maken tot nieuwe 
soorten
Het begon allemaal in 2016 met de voorbereidingen 
van de maatregelen uit het eerste Natura 
2000-beheerplan. Het doel was om de natuur in het 
Wooldse Veen beter te beschermen, te herstellen en 
verder te ontwikkelen. Nu 5 jaar later zijn de 
maatregelen uitgevoerd. Er zijn percelen omgevormd 

van landbouw naar natuur en er is een boomkikker-
perceel met poelen aangelegd. Er zijn sloten gedempt 
of ondieper gemaakt, waardoor het gebied natter is 
geworden. We hebben optimale omstandigheden 
gecreëerd voor plantensoorten van hoogveen, zoals 
zonnedauw, lavendelheide, kleine veenbes en 
veenmos. Het Wooldse Veen wordt weer een paradijs 
voor libellensoorten als gevlekte witsnuitlibel en 
venwitsnuitlibel. En dat geldt ook voor de 
kamsalamander en de boomkikker: met de 
afgegraven percelen en nieuwe poelen is hun 
voortplantingsgebied verbeterd. 

De natuur moet zich nu gaan ontwikkelen, dat duurt 
een paar jaar, maar gelukkig zijn de eerste resultaten 
al hoopvol. Zo groeit er al hier en daar veenmos op de 
afgegraven landbouwgronden, zijn er verschillende 
gladde slangen gesignaleerd en zien we het 
moeraskartelblad terugkomen. Allemaal typische 
soorten van hoogveen!

Venwitsnuitlibel
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Duurzaam herstel
Wij nodigen u van harte uit voor een korte 
wandeling. Het veengebied is momenteel nog te nat 
om te betreden, daarom laten we u graag het nieuwe 
boomkikkerperceel zien en brengen ook daar een 
toost uit. Zo kunnen we er samen bij stilstaan dat het 
Wooldse Veen weer een stapje verder is in duurzaam 
herstel. 

Programma 29 september
U bent op woensdag 29 september van harte welkom 
bij het boomkikkerperceel op de hoek van de 
Kuipersweg en Grensweg te Winterswijk Woold.  
De inloop is van 14.30 tot 14.50 uur. Na een korte 
terugblik op de uitgevoerde maatregelen en wat deze 
voor het hoogveen betekenen, volgt een wandeling 
van ongeveer een half uur. Onderweg vertellen we 
over de werkzaamheden die zijn verricht en over de 
effecten daarvan op de natuur. De wandeling start 
rond 15.45 uur en duurt tot ongeveer 16.15 uur. 

De wandeling gaat door een nat gebied, vergeet 
daarom niet uw laarzen mee te nemen. Omdat er 
weinig parkeerruimte is, vragen we u om zoveel 
mogelijk met de fiets te komen. 

Boomkikker, foto Mark Zekhuis Saxifraga

Afgeplagd landbouwperceel

Aanmelden uiterlijk  
16 september
Om een inschatting te kunnen maken van het aantal 
gasten vragen wij u om u uiterlijk 16 september aan 
te melden. Dat kan met een mail naar wooldseveen@
gelderland.nl of neem telefonisch contact op met 
Marijke van Heerd, telefoon 026 359 81 57. Heel graag 
tot ziens op 29 september! 

Uitgangspunten in verband met 
corona
• We houden ons aan de richtlijnen van de overheid 

en het RIVM.
• Alle activiteiten vinden buiten plaats.
• Deelnemen kan alleen na aanmelding.
• Tijdens de wandeling lopen we achter elkaar op  

1,5 meter afstand.
• We stoppen alleen op plekken waar we op 

voldoende afstand van elkaar kunnen stilstaan.
• Ontvangst en afsluiting is bij het 

boomkikkerperceel waar we voldoende afstand 
van elkaar kunnen houden.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een initiatief van provincie 
Gelderland en komt tot stand in samenwerking met 
Natuurmonumenten, Waterschap Rijn en IJssel en 
gemeente Winterswijk. Achtergrondinformatie en 
documenten kunt u raadplegen op  
www.gelderland.nl/wooldse-veen. Ook staat op deze 
pagina het Natura 2000-beheerplan van het Wooldse 
Veen.

Zonnedauw
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