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Nieuwe natuur inrichten 
in Emst-Achterhegge 

Begin november beginnen we met het aanleggen van nieuwe natuur 
in Emst-Achterhegge. Pannekoek GWW B.V. uit Vaassen is hiervoor 
de aannemer. Hij houdt u de komende 5 maanden zelf op de hoogte 
van het werk. Wel zijn uw contactgegevens daarvoor nodig, dus geeft 
u die door? We informeren u in deze nieuwsbrief ook graag over het 
toezicht en de begeleiding. 

Aannemer houdt u zelf op de hoogte. 
Deelt u uw gegevens?
Pannekoek GWW gaat u zelf op de hoogte houden 
van de uitvoering van de werkzaamheden. Vanwege 
privacy delen wij uw e-mailadres niet met de 
aannemer. 
• Wilt u uw contactgegevens dus zelf doorgeven via 

t.roeterd@pannekoekgww.nl. 

Bewonersavond
De aannemer organiseert binnenkort een 
bewoners avond. Hier hoort u meer over het werk,  
u kunt kennismaken met de werknemers van de 
aannemer, en u kunt vragen stellen. Nadat u uw 
gegevens heeft doorgegeven, krijgt u vanzelf een 
uitnodiging voor deze avond. 
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Toezicht en begeleiding:  
BWZ Ingenieurs
Namens de provincie wordt toezicht gehouden op 
een juiste uitvoering van de werkzaamheden. Deze 
taak is in handen van Jochem Bongers.  
Hij stelt zich voor: 

“Mijn naam is Jochem 
Bongers, senior adviseur 
Natuur- en Landschaps-
techniek bij BWZ 
Ingenieurs. Tijdens de 
uitvoering van dit 
boeiende project 
vertegenwoordig ik de 
provincie in het gebied. 
Een nauwkeurige 
uitvoering van het werk is 
van groot belang. Nu we 

van voorbereiding naar echte uitvoering gaan, zie ik 
toe op een juiste uitvoering van de maatregelen.

In de afgelopen 20 jaar heb ik veel vergelijkbare 
inrichtingsprojecten begeleid. En het blijft mij 
boeien, keer op keer. Het houden van toezicht omvat 
een breed werkpakket. Naast het controleren van 
werkwijze en resultaten, zie ik toe op de naleving 
van regelgeving en veiligheid op en rond het 
werkterrein. Ik stuur bij waar nodig en adviseer 
aannemer en medewerkers. Bij onvoorziene 
omstandigheden ben ik een schakel tussen 
aannemer (Pannekoek), opdrachtgever (provincie) en 
de betrokken partijen (GLK, gemeente, waterschap). 

Voor de provincie ben ik de oren en ogen in het veld, 
dus ook in het contact naar bewoners. Afstemming 
en informatievoorziening gaan in eerste instantie 
via de aannemer, maar mocht u behoefte hebben om 
direct contact te leggen bij vragen of opmerkingen, 
dan kunt u mij mailen op j.bongers@bwz-ingenieurs.nl 
of onder kantoortijden bellen op 06 83 24 77 27.”

Waarom natuur in Emst-Achterhegge?
Het gebied bij ’t Smallert met de naam Emst-
Achterhegge is een onderdeel van het overgangs-
gebied 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.

Plaggen, graven, planten en 
meer…
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 kunnen we de omstandigheden in het 
gebied geschikt maken, zodat de oorspronkelijke 
plantensoorten weer terug kunnen komen.  
En daarmee ook dieren. 
Dit gaat de aannemer de komende tijd doen: 
• Plaggen van de voedselrijke bovengrond tot een 

diepte van 10-50 centimeter;
• Veranderen van sloten en greppels door graven;
• Vervangen van duikers (kokervormige constructie 

in een weg of dam, bedoeld om wateren met 
elkaar te verbinden);

• Aanplanten van bomen; 
• Ook worden enkele bouwwerken (zogenaamde 

kunstwerken) aangepast in de oevers van de 
Handelsebeek (De Hegge, zie toelichting verderop) 
om waterberging te regelen (piekafvoeren te 
reguleren). 

Op www.gelderland.nl/emst-achterhegge staat een 
film (duur: 15 minuten) waarin we in december ons 
ontwerp gepresenteerd hebben. Ook vindt u daar een 
kaart van het gebied met alle maatregelen.
De werkzaamheden zijn uiterlijk maart 2022 klaar. 

Woordje van de projectleider
Tom Rodenburg, projectleider Pannekoek GWW B.V.: 
“Pannekoek GWW Vaassen ligt op een steenworp 
afstand van de plek waar we aan de slag gaan. We zijn 
dan ook trots om aan dit project te mogen werken en 
ons steentje bij te dragen aan nieuwe natuur.  
We vragen uw begrip voor de werkzaam heden en 
zullen ervoor zorgen dat overlast tot een minimum 
wordt beperkt. 

Heeft u vragen of opmerkingen, neemt u dan gerust 
contact met mij op via t.rodenburg@pannekoekgww.nl 
of 06 14 32 65 33.
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Naam beek: De Handelsebeek in 
plaats van De Hegge
Een oplettende omwonende (waarvoor dank) liet ons 
een paar maanden geleden weten dat we de 
verkeerde naam voor de beek gebruiken in onze 
communicatie. Waar wij het over De Hegge hadden, 
hoorde dat De Handelsebeek te zijn. Een naam die de 
beek al meer dan 70 jaar heeft. De Hegge stroomt ook 
in het gebied, maar dan zuidelijker. 

Het waterschap legt uit: “Het komt vaker voor dat er 
onduidelijkheid is over de naam van een watergang. 
We komen bijvoorbeeld beken tegen die boven-
strooms een andere (lokale) naam hebben dan in het 
benedenstroomse traject. Het waterschap gebruikt 
de naamvoering van de zogenaamde Legger 
Watersystemen. Deze legger geeft onder andere aan 
waar wateren zich bevinden. Veel zaken zijn aan die 
eenmaal aangehouden beeknamen gerelateerd. 
Vandaar dat we De Hegge als naam gebruik(t)en.” 
Vanaf nu zullen we het in bijvoorbeeld 
nieuwsbrieven hebben over De Handelsebeek. 

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. 

Colofon
Deze nieuwsbrief is een initiatief van provincie 
Gelderland, in afstemming met Stichting 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. 

Vergeet u niet uw contactgegevens door 
te geven aan de aannemer via  
t.roeterd@pannekoekgww.nl? Dan blijft u 
de komende maanden op de hoogte van de 
uitvoering van het werk. 
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026 359 99 99
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