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Provincie Gelderland werkt samen met Natuurmonumenten,  
Stichting Marke Vragenderveen, Waterschap Rijn en IJssel en 
gemeente Winterswijk aan het versterken van de natuur in uw 
omgeving. We willen de bijzondere natuur in Natura 2000-gebieden 
beter beschermen. Daarvoor zijn maatregelen nodig. 

Stand van zaken werkzaamheden
In de zuidelijke randzone van het Korenburgerveen 
zien we de eerste effecten van de herstelmaat–
regelen van 2020. Er is aanmerkelijk meer activiteit 
van vogels als zomertaling, slobeend, dodaars en 
zelfs kraanvogels. We hebben ons de afgelopen 
tijd ook voorbereid op de resterende werkzaam–
heden uit het eerste Natura 2000-beheerplan.

De werkzaamheden vinden plaats aan de oostkant 
van het natuurgebied rondom de Meekertweg, 
Kooiveldweg en de Korenburgerveenweg.  
Door ook daar het watersysteem - de hydrologie - 
van het natuurgebied te optimaliseren is het 
kwetsbare hoogveen straks beter beschermd tegen 
verdroging. Zodat bijzondere planten- en diersoorten 
zich kunnen uitbreiden of herstellen.  
De werkzaamheden starten naar verwachting  
begin september en zullen enkele maanden duren. 
In 2023 worden aan de oostkant nog inrichtings–
werkzaamheden uitgevoerd op gronden van 
Natuurmonumenten.

In deze nieuwsbrief informeren we u onder andere over de inrichtingswerkzaamheden in het 
Korenburgerveen die in september starten. Ook kunt u lezen wat nog op de planning staat.

Dodaars, foto Henk Baptist Saxifraga



zijn gekropen. De vogel is sinds 2008 terug in het 
Korenburgerveen en dit is wel een uitzonderlijk  
goed kraanvogeljaar”, vertelt André Westendorp, 
gebiedsboswachter en coördinator Natuurbeheer  
van Natuurmonumenten voor de gebieden rond 
Winterswijk.

Ontwerp-beheerplan 2022 - 2028: 
vaststelling najaar 2022

Elke zes jaar moet provincie Gelderland het beheerplan 
van een Natura 2000-gebied opnieuw vaststellen.  
In het beheerplan staat hoe we de komende zes jaar 
het beste kunnen zorgen voor de bijzondere natuur 
in het Korenburgerveen. Het eerste Natura 2000- 
beheerplan dat in januari 2016 is vastgesteld, 
verloopt dit jaar. We actualiseren nu het beheerplan, 
waarover u in maart bent geïnformeerd.  
Het ontwerp-beheerplan lag tot en met 10 mei 2022 
ter inzage. Op dit moment zijn de ingediende reacties 
(zienswijzen) in behandeling. We stellen een nota 
van antwoord op, waarin we op de ingediende 
zienswijzen reageren. Het is mogelijk dat naar 
aanleiding van de zienswijzen het ontwerp-
beheerplan wordt aangepast. We verwachten dat 
Gedeputeerde Staten het beheerplan en de nota  
van antwoord in het najaar definitief vaststellen.  
De indieners van een zienswijze ontvangen 
vervolgens deze nota van antwoord. Het beheerplan 
is dan weer voor een periode van zes jaar geldig,  
van 2022 tot en met 2027.

Natuurontwikkeling

De zuidelijke randzone en het veengebied hebben  
tot aan de zomer het water goed vastgehouden.  
De inrichting van de percelen en de uitgevoerde 
watermaatregelen hebben zeker een positief effect 
gehad op de waterhuishouding en op de ontwikkelen 
van de natuur. Maar door de zeer droge en hete 
zomermaanden verdroogt de natuur nu toch flink. 
De uiteindelijke effecten van de droogte op de 
ontwikkeling van het natuurgebied moeten we 
afwachten.

Blauwe knoop, een bedreigde plantensoort, aangetroffen in het Korenburgerveen tijdens het jaarlijkse veldbezoek op 22 augustus 2022

Wat gaan we doen
We gaan het provinciaal perceel aan de Meekertweg 
inrichten. Dit laaggelegen perceel van 2,5 hectare 
grenst direct aan het Meddose Veen. De sloten en 
greppels worden gedempt en de onderbemaling 
wordt weggehaald. Hierdoor wordt de toevoer  
van grondwater naar de schraalgraslanden en het 
hoogveengebied aanvullend hersteld om verdroging 
tegen te gaan. De bovenlaag van de voormalige 
paardenwei wordt afgegraven, vooral om op dit 
perceel een optimale waterhuishouding te realiseren. 
De recreatiewoning wordt verwijderd om de 
inrichting van het terrein mogelijk te maken. 
Aannemer Dusseldorp uit Lichtenvoorde voert het 
werk uit. Een andere aannemer neemt de resterende 
werkzaamheden op het perceel voor zijn rekening. 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal  
er enige overlast zijn voor het verkeer op de lokale 
wegen door aan- en afvoer van materialen en grond. 
De aannemer zal de hinder en overlast zo veel 
mogelijk beperken en, als dat nodig is, de wegen  
en paden na het werk in overleg met de gemeente 
Winterswijk weer herstellen.

Meer informatie
Met vragen over de werkzaamheden kunt u contact 
opnemen met projectleider Richard Bruins van 
provincie Gelderland via 026 359 99 99. Met vragen 
over de natuurherstelmaatregelen kunt u contact 
opnemen met boswachter André Westendorp van 
Natuurmonumenten op 06 54 98 53 25.



Bijzondere natuur beschermen, 
herstellen en versterken
Het Korenburgerveen is een van de belangrijkste 
hoogvenen in Nederland. Het is het enige gebied in 
Nederland met een redelijk intacte hoogveenkern.  
Er omheen liggen blauwgrasland, moeras, vennen, 
broekbos en vochtige heide met ieder hun eigen 
waardevolle en zeer gevarieerde planten en dieren.

In de hoogveenkern groeien veenmos met lavendel- 
en dophei, veenpluis en éénarig wollegras.  
Verder vinden we hier bijzondere soorten als 
hoogveenglanslibel en heikikker en kamsalamander. 
In de blauwgraslanden groeien parnassia, orchideeën 
en zegges. Het grootste moeras met galigaan van 
Oost-Nederland vind je hier. Door de enorme variatie 
aan planten komen in en om het Korenburgerveen 
ook veel verschillende vogels voor. Zo broeden er veel 
water- en moerasvogels, zoals dodaars, waterral en 
blauwborst. Verder kun je hier roodborsttapuit en 
grauwe klauwier treffen. Bijzonder is ook dat de 
kraanvogels hier broeden. 

We willen het leefgebied van onder andere deze 
dieren verbeteren en het hoogveen beschermen en 
herstellen. Daarvoor zijn verschillende maatregelen 
nodig.

Moeraskartelblad in het Korenburgerveen. Een plantensoort die 
groeit op drassige, matig voedselarme grond

Zeven kraanvogels geboren

Er zijn dit voorjaar zeven jonge kraanvogels geboren 
in het Korenburgerveen! Omdat de dieren zich 
meesterlijk goed kunnen verstoppen en zich maar 
moeilijk laten zien, wisten we lange tijd niet om 
hoeveel kuikens het ging. “Sinds half juni kunnen  
we met zekerheid zeggen dat er bij de in totaal vier 
broedende kraanvogelparen zeven jongen uit het ei 

zijn gekropen. De vogel is sinds 2008 terug in het 
Korenburgerveen en dit is wel een uitzonderlijk  
goed kraanvogeljaar”, vertelt André Westendorp, 
gebiedsboswachter en coördinator Natuurbeheer  
van Natuurmonumenten voor de gebieden rond 
Winterswijk.

Kraanvogels met jongen in het Korenburgerveen, foto Dick Kuiperij
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Wist u dat…

Goed functionerend hoogveen meer CO2 vastlegt 
dan bos?
Het behoud en het verhogen van de biodiversiteit 
staat bij de ingrepen in het Korenburgerveen voorop. 
Maar een goed werkend hoogveen heeft ons nog 
meer te bieden. Het helpt ons om de gevolgen van 
klimaatverandering te beperken, want hoogveen  
kan schadelijke broeikasgassen als CO2 vastleggen.  
In hoogveen, dat kletsnat is tot aan maaiveld,  
wordt afbraak van veen voorkomen en wordt zelfs 
nieuw veen gevormd. Daarmee wordt CO2 vastgelegd 
in het veen. Dat kan heel lang doorgaan, veel langer 
dan in een bos. Op de lange termijn legt hoogveen 
daardoor meer CO2 vast dan een bos. Een verstoord 
en verdroogd hoogveen stoot juist CO2 uit en dat 
willen we met onze herstelmaatregelen voorkomen. 

Veenmos, een typische soort van hoogveen

Hoogveen zowel airco als superspons is?
Een veengebied werkt bovendien verkoelend.  
Omdat het veel water vasthoudt, neemt het ook 
veel warmte op. Het is een natuurlijke airco. En heel 
belangrijk: veen werkt als een superspons. Bij hevige 
buien zuigen de veenmossen het water op. Het veen 
zwelt op. Vervolgens stroomt het heel langzaam weg. 
Die ademhaling van het veen voorkomt bij hoosbuien 
wateroverlast; bij droogte kan het juist water leveren. 
In het klimaatbestendig maken van ons land, spelen 
hoogveengebieden dus een grote rol.

Natuurgebieden in Winterswijk

Aan drie kanten omsloten door Duitsland,  
liggen een aantal unieke natuurgebieden.  
In onder meer het Wooldse Veen, Willinks 
Weust, Korenburgerveen, Bekendelle en het 
gebied rond de Boven Slinge werkt provincie 
Gelderland samen met Waterschap Rijn en 
IJssel, gemeente Winterswijk, en terrein 
beherende organisaties aan de bescherming  
en het herstel van de prachtige natuur als 
onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk.

Colofon

Deze nieuwsbrief is een initiatief van provincie 
Gelderland en komt tot stand in samenwerking met 
Natuurmonumenten, Waterschap Rijn en IJssel en 
gemeente Winterswijk. U ontvangt deze nieuwsbrief 
omdat u eigendommen heeft en/of woont in of dicht 
bij het Korenburgerveen of omdat u in het verleden 
betrokken was. Wij houden u via deze nieuwsbrief  
op de hoogte. 

Aan- en afmelden nieuwsbrief
Gedurende de looptijd van het project ontvangt  
u een nieuwsbrief. De nieuwsbrieven sturen we 
digitaal. Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet?  
Stuur dan een mail naar:  
korenburgerveen@gelderland.nl. Heeft u geen 
e-mailadres, neem dan telefonisch contact op  
via 026 359 99 99, dan sturen wij u de nieuwsbrief  
per post. Wenst u de nieuwsbrief niet meer te 
ontvangen? Dan kunt u zich ook via dit mailadres  
of telefoonnummer afmelden.

Meer informatie op website
Achtergrondinformatie en documenten kunt u 
raadplegen op www.gelderland.nl/korenburgerveen.  
U vindt hier ook de nieuwsbrieven, het Natura 
2000-beheerplan van het Korenburgerveen en  
de gebiedsanalyse.
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