
Nieuwsbrief Natura 2000-gebied Bekendelle

Werk uitvoeren voor natuur 
in Bekendelle

De watermaatregelen in Bekendelle zijn eind 2020 afgerond. 
Daardoor krijgt de natuur de kans om te herstellen. Veel zeldzame 
planten en dieren hebben het (nog steeds) moeilijk. Het is daarom 
belangrijk dat we de natuur ook de rust geven die ze nodig heeft. In 
deze nieuwsbrief vertellen we u graag meer over de maatregelen die 
we nemen om die rust weer te herstellen. U leest onder andere over 
wandelen, fietsen en parkeren. 
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Drukte neemt toe
Veel mensen brengen graag een bezoek aan 
Bekendelle om te wandelen, te fotograferen en te 
genieten van de bijzondere natuur. Door het 
intensieve gebruik worden de bestaande wandel paden 
steeds breder en ontstaan er nieuwe paden.  
Ook langs en zelfs ín de beek neemt de drukte toe. 
Dit gaat ten koste van de bijzondere flora en fauna. 

Bijzondere natuur behouden en 
versterken
Bekendelle bij Winterswijk is een bijzonder 
natuurgebied. Dwars door het bos stroomt een 
slingerende beek, de Boven Slinge. Aan weers zijde 
van de beek heeft zich een bijzonder en vochtig 
bos ontwikkeld. Om de bijzondere natuur te 
behouden en versterken, is Bekendelle 
aangewezen als Natura 2000-gebied. Daarmee 
maakt het deel uit van een samenhangend 
netwerk van beschermde natuurgebieden in 
Europa.

https://www.natura2000.nl/gebieden/gelderland/bekendelle
https://www.natura2000.nl/gebieden/gelderland/bekendelle
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Wel wandelen; niet fietsen en paardrijden 
in het bos
Bekendelle blijft een gebied waar u kunt wandelen. 
Wel zijn er openstellingsregels. Zo zijn honden wel 
welkom, maar alleen aan de lijn. Fietsers zijn alleen 
welkom op de doorgaande wegen zoals de 
Klandermansweg en de Weg Om Ros en Lintum.  
In het bos mag u niet fietsen. Ook ruiters mogen het 
bos niet in. 

Dit zijn allemaal regels die er al waren, maar die niet 
iedereen kent. We gaan dit onder andere door 
nieuwe openstellingsbordjes kenbaar maken.  

Pad langs de lage oever geven we terug 
aan de natuur
Langs de lage oever loopt een pad van de stenen brug 
bij de Klandermansweg tot aan de houten brug in het 
bos. Wat jaren geleden begon met een sluippaadje, is 
inmiddels een breed zandpad geworden. Dit pad loopt 
door een erg kwetsbaar stukje natuur. Daarom sluiten 
we dit pad af. Een plek waar we als mensen een stapje 
terug doen en de natuur de kans geven te herstellen.

Parkeren: niet in berm
Om de bijzondere planten in de berm langs de 
Klandermansweg te beschermen, is het niet meer 
toegestaan om de auto daar te parkeren. Bij 
Berenschots Watermolen is een TOP (Toeristisch 
Overstap Punt) met genoeg parkeermogelijkheden. 
Er komt een nieuw pad vanaf de zandweg bij de TOP 
door het bos naar de Klandermansweg. Zo kunnen 
bezoekers direct vanaf de TOP aan hun wandeling 
beginnen.

Bekijk via een filmpje hoe bijzonder de 
natuur is

Collega’s van Bosgroep en het Waterschap nemen u 
graag mee het gebied in en laten zien waarom 
Bekendelle zo bijzonder is: bekijk het filmpje  
(3,5 minuut). “De Bekendelle is Europees beschermde 
natuur. We willen graag dat die zeldzame natuur 
zich uitbreidt.” Een aantal soorten zoals de grote gele 
kwikstaart en ijsvogel hebben bijvoorbeeld echt rust 
nodig. Reewild kan opgejaagd worden door 
loslopende honden en vervolgens de weg oversteken. 
En doordat paden breder worden, kunnen bijzondere 
planten daar niet meer groeien. 

Uitvoeringsplan in samenwerking 
gemaakt
Afgelopen jaar heeft provincie Gelderland samen met 
Waterschap Rijn en IJssel, de Bosgroep Midden 
Nederland, de gemeente Winterswijk en Natuur-
monumenten het plan uitgewerkt om de druk vanuit 
de recreatie te verminderen en de natuur te 
beschermen. Dit is natuurlijk ook in overleg met de 
betrokken grondeigenaren gedaan.  
In het plan staan de maatregelen voor de 
bescherming van de beek, de oevers en het 
beekbegeleidend (vochtig alluviaal) bos. 

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. 

Meer informatie op website 
Achtergrondinformatie en documenten vindt u op 
www.gelderland.nl/bekendelle. Alle nieuwsbrieven 
vindt u op de website.

Natuurgebieden in Winterswijk
Aan drie kanten omsloten door Duitsland, ligt ver 
van de snelweg een aantal unieke natuur-
gebieden. 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.

https://vimeo.com/557091808/87839d8acb
mailto:bekendelle%40gelderland.nl?subject=Aan-%20en%20afmelden%20nieuwsbrief
http://www.gelderland.nl/bekendelle

