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Provincie Gelderland werkt samen met Natuurmonumenten, 
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.

In deze nieuwsbrief praten we u bij over de 
werkzaamheden van de afgelopen maanden: over 
het afplaggen van de bovengrond, het dempen van 
sloten, wandelpaden en over een interessante 
vondst in het gebied. Ook leest u wat nog op de 
planning staat.

Terugblik op eerste deel 
werkzaamheden
Een groot deel van alle maatregelen is inmiddels 
uitgevoerd. De meest omvangrijke en 
belangrijkste werkzaamheden bestonden uit het 
afplaggen van grote hoeveelheden voedselrijke 
toplaag.

Plagwerkzaamheden
Veel bijzondere planten groeien alleen op voedsel arme 
grond. Daarom halen we de voedselrijke bovengrond 
weg. Alle plagwerkzaamheden in de lagere delen 
van het uitvoeringsgebied zijn afgelopen najaar 
afgerond, voordat het daarvoor te nat zou worden. 
De vrijkomende grond is meteen afgevoerd naar 
omliggende terreineigenaren. Zij gebruiken deze 
vooral om hun landbouwpercelen op te hogen. Alle 
benodigde gronden in de randzone zijn verworven 
en kunnen nu worden meegenomen in de 
uitvoering.

Plaatsen van stuw aan de Maneschijnweg.

Diepe ploegsporen
In diverse percelen zijn diepe ploegsporen gevonden 
uit de tijd dat het gebied werd gebruikt voor land
bouw. In die ploegsporen werd mogelijk een 
concentratie van hoge voedselrijkdom (fosfaat) 
verwacht. Fosfaten kunnen met het water het veen 
instromen. En te veel fosfaat in de bodem kan 
schadelijk zijn voor de kwaliteit van het voedsel
armere hoogveen. Daarom zijn bodemmonsters 
genomen. In twee percelen zijn de concentraties 
fosfaat zo hoog, dat ze nog dieper afgegraven 
moeten worden. 



Hiervoor is een ontgrondingsvergunning nodig.  
De aanvraag daarvan duurt relatief lang. Daarom 
worden deze percelen pas na de zomer verder 
afgeplagd. Dan is de vergunning verleend, is het 
broedseizoen afgelopen en kan het werk in de droge 
periode worden uitgevoerd.

Voortgang werkzaamheden
De sloten zijn bijna helemaal gedempt. Alleen een 
klein deel van de Parallelsloot wordt binnenkort nog 
gedempt. Aan de westkant van het Korenburger veen, 
in het perceel aan de Maneschijnweg, wordt nu nog 
gewerkt. De nieuwe stuw is geplaatst en een nieuw 
deel van het wandelpad is aangelegd. Ook moeten 
nog wat (hogere) delen afgeplagd worden. Het is 
daar nu erg nat, wat het werk lastiger maakt. Aan 
de andere kant is dat positief, omdat hierdoor de 
grondwaterstand hopelijk weer voldoende stijgt. En 
dat is goed voor de natuur.

Wandelroute
Tijdens het werk is de wandelroute (de blauwe route 
/’t Schaddenpad) door de randzone afgesloten en 
omgeleid. Na inrichting is dit gebied nog kwets
baarder voor betreding. Ook de kraanvogels komen 
hier graag. Daarom overleggen en onderzoeken we 
of en hoe we het wandelpad kunnen omleiden. 
Wandelaars kunnen dan bijvoorbeeld een stuk langs 
de Korenburgerveenweg lopen en ’t Schaddenpad 
verderop, langs de Maneschijnweg weer oppakken. 
In een volgende nieuwsbrief komen we hier op 
terug.

Meer informatie
Voor vragen over de maatregelen voor natuur en de 
werkzaamheden kunt u contact opnemen met 
projectcoördinator Adinda Crans van Natuur
monumenten, a.crans@natuurmonumenten.nl of 
06 15 07 31 34. Zo nodig wordt u doorverwezen naar 
een collega of een andere betrokkene.

Planning
Tot ongeveer begin april is de aannemer bezig met 
de laatste werkzaamheden, met name aan de 
noordkant van het spoor. Door de weers
omstandig heden is het werk wat uitgelopen. Zo 
wordt de Meekertweg nog opgehoogd en zijn er 
werkzaamheden aan de bomen en de tuinen van de 
bewoners aan de oostkant van de Meekertweg. We 
plaatsen een grondput en leggen drainage aan. Ook 
worden (laan)bomen behandeld, zodat deze geen, of 
zo min mogelijk schade ondervinden van een wat 
stijgende grondwaterstand. Dit zijn de mitigerende 

maatregelen: maatregelen die negatieve effecten 
zoveel mogelijk moeten beperken en liefst 
voorkomen.

Rond begin april moet het werk klaar zijn.  
De tweede fase van uitvoering vindt na de zomer 
plaats, in de twee percelen die nog wat dieper 
afgegraven moeten worden in verband met hogere 
fosfaatconcentraties. 

In 2022 worden nog de laatste werkzaamheden 
uitgevoerd op een perceel aan de westkant van de 
Meekertweg. 

Vanuit de lucht is goed te zien waar afgelopen najaar aan de randen van het Korenburgerveen de bovenste grondlaag is verwijderd.
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Natuurnieuws
Een bijzondere vondst
De arm van de kraan beweegt voor de zoveelste keer 
naar voren. De arm zakt en glijdt in de bodem en 
langzaam schuift hij naar achteren, een laag grond 
van 25 centimeter meenemend. Een schrapend 
geluid klinkt. Weer een stukje ijzeroerbank, denkt 
de kraanmachinist. Tot zijn verbazing komt een 
blauwe vlek achter de bak vandaan. En dat is gek, 
want ijzeroer is altijd roestbruin. De machinist 
stapt uit en kijkt naar de steen. Hij heeft zojuist 
vivianiet in het Korenburgerveen gevonden. 

Vivianiet is een mineraal (of gesteente) dat bestaat 
uit ijzer, fosfaat en water. Het is een gehydrateerd 
ijzerfosfaat. Vermoedelijk is het hier ontstaan 
rondom de ijzeroerbanken in een fosfaatrijke 
bodem. Dat kan als fosfaatrijk water langs de 
ijzeroerbanken sijpelt. De omstandigheden moeten 
dan wel speciaal zijn, want vivianiet wordt niet 
vaak gevonden. 

De kleur van het vivianiet dat we vonden was mooi 
helder donkerblauw. De kleur is zo mooi intens dat 
Rembrandt voor zijn schilderijen vivianiet gebruikte 
als één van zijn pigmenten. De vorm waarin het 
vivianiet in het Korenburgerveen is gevonden, is 
helaas niet stabiel. Bij blootstelling aan de lucht 
verandert de kleur snel in een soort donker 
zwartgroen. Maar niet alleen schilders hebben er 
baat bij. Vivianiet kan je ook in andere sferen 
brengen. Dit staat op internet: “Als je met deze 
steen resoneert, ontstaat er een gevoel van diepe 
vrede en emotionele balans. Vivianiet helpt je om 
zorgen los te laten door je hart onder te dompelen in 
gelukzalig licht.” We hebben de ijzeroerbank met 
vivianiet laten liggen. Als de tekst klopt, moet dat 
positief uitpakken voor het Korenburgerveen!

Positieve ontwikkelingen in de veenkern
Voorzichtig loopt de onderzoeker door het veen.  
Het is nat en de weke veenbodem golft onder zijn 
voeten. Van pol naar pol lopen, vooral niet op die 
veenmostapuiten staan. Dat levert onherroepelijk 
water in de laars op. Elke groeiplaats van bijzondere 
planten wordt nauwkeurig vastgelegd in een 
veldcomputer. Een veenmosbult met kleine veenbes 
verandert met één druk op de knop in een dataregel 
van een computerbestand. 

In het Korenburgerveen wordt al jaren onderzoek 
gedaan naar planten, vogels, dagvlinders en andere 
dieren. Door dit onderzoek kunnen we de 
ontwikkelingen in het gebied volgen. Uit een 
analyse van afgelopen jaar blijkt dat er positieve 
ontwikkelingen zijn in het Korenburgerveen.
In 2000 zijn damwanden in de veenkern geplaatst. 

Vivianiet aangetroffen in het Korenburgerveen.

Bijzondere natuur beschermen, herstellen en versterken

Roerdomp, foto Jan Nijendijk, Saxifraga.

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 kleine dophei, veenpluis en éénarig 
wollegras. Verder vinden we hier bijzondere 
soorten als de hoogveenglanslibel en de 
kamsalamander. In de blauwgraslanden groeien 
parnassia, orchideeën en zegges. Het grootste 
moeras met galigaan van OostNederland vind je 
hier. Door de enorme variatie aan planten komen 
in het Korenburgerveen ook veel verschillende 
vogels voor. Zo broeden er veel water en 
moerasvogels, zoals dodaars, waterral, blauwborst 
en roerdomp. Verder kun je hier de nachtzwaluw, 
roodborsttapuit, draaihals en grauwe klauwier 
treffen. Bijzonder is ook dat de kraanvogels hier 
broeden. Het lukt alleen nog niet elk jaar de 
jongen volwassen te krijgen.
We willen het leefgebied van onder andere deze 
dieren verbeteren en het hoogveen beschermen en 
herstellen. Daarvoor zijn verschillende 
maatregelen nodig, zoals het niet laten verdrogen 
van het veen
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Deze zorgen voor hogere waterstanden in het veen, 
en vooral dat het water in de zomer beter vast
gehouden wordt. 

Van zes kenmerkende soorten van hoogveen hebben 
we op een rij gezet waar ze voor komen en wat de 
ontwikkelingen zijn. Het eerste kaartje laat zien dat 
ze vooral in de veen kernen van het Vragenderveen 
en het Meddosche veen (boven de spoorlijn) groeien. 
Vooral het Vragenderveen is belangrijk voor deze 
soorten. In het tweede kaartje is een vergelijking 
gemaakt tussen 2007 en 2019. Heel goed te zien is 
dat op de meeste plekken het aantal kenmerkende 
veensoorten is toegenomen! Ook zijn er een aantal 
plekken waar dat niet het geval is, vooral aan de 
rand van de veenkernen. Dat komt omdat daar de 
invloed van grondwater is toegenomen; grondwater 
heeft een heel andere samenstelling dan veenwater. 
Daar is ruimte gekomen voor andere zeldzame 
planten. 

Voorkomen van plantensoorten van hoogveen in 2019.

Vergelijking plantensoorten van hoogveen 2007 en 2019.

Hoogveen in optima forma: op de foto zijn wrattig veenmos (alle 
mossen), lavendelhei, kleine veenbes én witte snavelbies te zien.

Wat het langetermijneffect is van de drie droge 
zomers die we achter de rug hebben, weten we niet. 
We blijven onderzoek doen. Met deze langjarige 
monitoring houden we de ontwikkelingen goed bij 
en kunnen we zo nodig bijsturen.

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 aantal keer per jaar een nieuwsbrief. De 
nieuwsbrieven sturen we digitaal. Ontvangt u de 
nieuwsbrief nog niet? Stuur dan een mail naar: 
korenburgerveen@gelderland.nl. Heeft u geen 
emailadres, 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 
2000beheerplan van het Korenburgerveen en de 
gebiedsanalyse.

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.
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