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Nieuwe natuur inrichten 
in Emst-Achterhegge 

U heeft in december ons plan om Emst-Achterhegge in te richten 
als natuurgebied kunnen bekijken, zowel met een film op onze 
website als in een maatregelenkaart. Hierop zijn enkele reacties 
gekomen. Sommige lichten we in deze nieuwsbrief toe. Inmiddels 
zijn de vergunningen en een ontheffing aangevraagd. U kunt hier 
uw mening (zienswijze) over geven. 

Ruim 250 mensen hebben onze film over het 
natuur plan bekeken. Daar zijn we heel blij mee!  
Het geeft aan dat u interesse heeft in het aan te 
leggen natuurgebied. Natuurlijk hadden we u liever 
tijdens een fysieke bijeenkomst bijgepraat over het 
plan, maar dat kon niet vanwege de huidige Covid-
maatregelen. Hopelijk was dit een goede vervanging 
voor u. Wilt u het plan en de film nog eens lezen/
zien?  
Ze staan op www.gelderland.nl/emst-achterhegge. 

Vergunningen en ontheffing
Voor het uitvoeren van de maatregelen hebben we 
een omgevingsvergunning, watervergunning, 
bestemmingsplanwijziging en een ontheffing Wet 
natuurbescherming nodig. Deze zijn aangevraagd. 
Als ze worden verleend, wordt het besluit over elk 
ter inzage gelegd. Dit doet de organisatie waar het 
is aangevraagd. Vanaf dan heeft u zes weken de tijd 
om een zienswijze in te dienen. Houdt u de huis-
aan-huisbladen en de website  
www.officielebekendmakingen.nl/ in de gaten voor 
de publicaties en reactietermijnen.

Ontheffing Wet natuurbescherming
De uit te voeren werkzaamheden in het gebied 
moeten voldoen aan randvoorwaarden die gesteld 
worden voor planten- en diersoorten. Daarom is een 
ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig. 
De aanvraag hiervoor is ingediend bij de provincie.

Bestemmingsplanwijziging
In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een 
gebied gebruikt mag worden. Voor de uitvoering 
verandert de bestemming van agrarisch naar natuur. 
Daar is een wijziging door de gemeente Epe voor 
nodig. Een verzoek hiervoor is ingediend.

Omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning is één geïntegreerde 
vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, 
ruimte, natuur en milieu. De vergunning is nodig 
voordat we kunnen gaan uitvoeren. Deze is 
aangevraagd bij de gemeente Epe.  

http://www.gelderland.nl/emst-achterhegge
http://www.officielebekendmakingen.nl/


We kregen in december en januari onder andere 
een paar vragen over het watersysteem, grond-
afname en de uitvoering. Dat was naar aanleiding 
van het voorgenomen ontwerp dat we u hebben 
laten zien met een film en maatregelenkaart. De 
informatie hierover delen we hieronder graag met 
alle nieuwsbrieflezers. 

Watersysteem
In het inrichtingsplan nemen we diverse maat regelen 
die een effect hebben op de water huishouding. 
Zoals het dempen van sloten, afgraven van de 
bovengrond en het graven van slenken. Om de 
huidige situatie van de grondwaterstanden in beeld 
te brengen, hebben we verspreid over het gebied 
peilbuizen geplaatst. De peilbuizen laten zien dat de 
grondwater stand in de winter nu al aan het maaiveld 
staat. De huidige sloten kunnen dit niet 
voorkomen. 
De afwatering gaat voortaan rechtstreeks met de 
helling in het gebied mee door ondiep gegraven 
maaiveldverlagingen. 

Watervergunning
Om de natuurmaatregelen te kunnen uitvoeren 
moet het Waterschap Vallei en Veluwe een 
watervergunning verlenen. Deze is nodig voor onder 
andere het dempen van kavelsloten, de aanleg van 
kades langs hoofdwatergangen en de aanpassing 
van een waterverdeelwerk. De vergunnings-
aanvraag is ingediend.

Waarom natuur in Emst-
Achterhegge?

Het gebied bij ’t Smallert met de naam Emst-
Achterhegge is een onderdeel van het 
overgangsgebied tussen het hoger gelegen bos 
en de heide op de Veluwe en de lager gelegen 
graslanden van de IJsselvallei. We willen dit 
gebied als natuur inrichten om zo een 
verbinding te creëren tussen de bossen van de 
Veluwe en vochtige schraallanden en vochtige 
bossen in de IJsselvallei. Dit maakt het ook voor 
de kleinere minder mobiele diersoorten 
mogelijk om nieuwe gebieden te bereiken, of in 
droge of natte tijden andere gebieden te 
bereiken.

Sfeerbeeld, maart 2021. Foto: provincie Gelderland



zo goed mogelijk voorkomt. Zo wordt er een 
verkeersplan opgesteld dat ter goedkeuring wordt 
voorgelegd aan de wegbeheerder (gemeente Epe).  
En komt er een voor- en eindopname van de wegen, 
zodat mogelijke schade hersteld kan worden.

We starten op zijn vroegst dit najaar met de 
uitvoering. Dit is afhankelijk van de voortgang in 
de procedures voor het bestemmingsplan, 
vergunningen en ontheffing. Zodra de aannemer 
bekend is en de planning preciezer is, krijgt u weer 
een nieuwsbrief. 

Bijzondere natuur behouden en 
versterken

Emst-Achterhegge is van nature een vochtig 
gebied. Dit komt onder meer door constante 
aanvoer van kwelwater vanaf de Veluwe. In de 
oevers van sloten en greppels zijn nog restanten 
aanwezig van de oorspronkelijke rijkdom aan 
planten. Met de juiste maatregelen, zoals het 
afgraven van de voedselrijke bovenlaag, kunnen 
we de omstandigheden in Emst-Achterhegge 
geschikt maken, zodat de oorspronkelijke 
plantensoorten weer terug kunnen komen. Als 
het gebied bloemrijker wordt, profiteren ook 
dieren daarvan. We verwachten hier in de 
toekomst meer vlinders en vogels boven de 
graslanden te zien. 

Interesse in grond?
We willen oorspronkelijke plantensoorten die horen 
bij vochtig hooiland graag terugbrengen in het 
gebied. Daarvoor moet de voedselrijkdom in de 
bodem omlaag; hooilanden hebben namelijk een 
veel schralere ondergrond nodig dan de huidige 
agrarische graslanden. Daarom gaan we de toplaag 
van de bodem afgraven. Deze grond willen we het 
liefst laten hergebruiken en dan bij voorkeur in de 
directe omgeving, bijvoorbeeld voor ophoging van 
agrarische percelen. Lokale afzet verkleint de 
vervoersbewegingen in het gebied en kan ook 
zorgen voor verbetering van de landbouwstructuur 
in de omgeving. We sluiten hiermee aan bij de 
regels en mogelijkheden die het grondbeleid van de 
gemeente Epe daarvoor biedt. 

Heeft u interesse in (een deel van) deze grond? Laat 
dat dan weten via emst-achterhegge@gelderland.nl. 
We geven uw gegevens dan door aan de aannemer 
(zodra die bekend is) die verantwoordelijk wordt 
voor de afzet van de grond. Let op: uw interesse 
doorgeven, geeft geen garantie op de grond. En voor 
het opbrengen van grond op een perceel is mogelijk 
een omgevingsvergunning nodig.

Uitvoering
De aannemer die we selecteren voor het uitvoeren 
van de werkzaamheden, kiezen we niet alleen 
vanwege de prijs. We vinden het belangrijk dat de 
aannemer oog heeft voor de omgeving. Hij moet 
daarom onder andere laten zien hoe hij zorgt voor 
veilige transportroutes, het aantal transport-
bewegingen beperkt, en overlast voor omwonenden 

Dotterbloemhooiland is een vorm van vochtige hooilanden die we nastreven. Daar bloeien onder andere pinksterbloemen , 
een van de waardplanten van het oranjetipje (voorjaarsvlinder). Beide zijn zichtbaar en herkenbaar in deze tijd van het jaar. 
Foto: Saxifraga, Jan van der Straaten

mailto:%20emst-achterhegge%40gelderland.nl?subject=


Colofon
Deze nieuwsbrief is een initiatief van provincie 
Gelderland, in afstemming met Geldersch 
Landschap en Kasteelen (GLK), gemeente Epe en 
Waterschap Vallei en Veluwe. U ontvangt deze 
nieuwsbrief, omdat u in of dicht bij het gebied 
Emst-Achterhegge woont, gronden bezit of gronden 
in gebruik heeft. 

Aan- of afmelden voor nieuwsbrief 
Gedurende de looptijd van het project ontvangt u 
enkele keren per jaar een nieuwsbrief, of vaker als 
er nieuws is. De nieuwsbrieven sturen we digitaal. 
Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet? Of heeft u 
andere vragen? Stuur dan een mail naar:  
emst-achterhegge@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 ditzelfde 
mailadres en telefoonnummer.

Meer informatie op website
Achtergrondinformatie en documenten, zoals 
verschenen nieuwsbrieven, vindt u op  
www.gelderland.nl/emst-achterhegge. 
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