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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. Deze maatregelen zijn vastgelegd in het eerste 
beheerplan voor het Korenburgerveen.

Uitnodiging inloopbijeenkomst  
18 november over beheerplan

Elke zes jaar moet provincie Gelderland het 
beheerplan van een Natura 2000-gebied opnieuw 
vaststellen. Het eerste Natura 2000-beheerplan 
van het Korenburgerveen dat in januari 2016 is 
vastgesteld, verloopt begin volgend jaar.  
We actualiseren nu het beheerplan. Begin 2022 
stellen Gedeputeerde Staten het plan vast.  
U heeft daarna de mogelijkheid uw reactie te geven. 
Op 18 november bent u van harte welkom om 
alvast het concept beheerplan te bekijken en 
vragen te stellen. 

Europees beschermde natuur
Het Korenburgerveen is onderdeel van het Europese 
netwerk van beschermde natuur: Natura 2000. 
Om de kwaliteit van de natuur en de soortenrijkdom 
te verbeteren zijn maatregelen nodig.  
Die staan in het Natura 2000-beheerplan van het 
Korenburgerveen.

Ingerichte percelen aan de rand van het veengebied

In deze nieuwsbrief informeren we u over de actualisatie van het beheerplan voor het Korenburgerveen en 
nodigen we u uit voor een inloopbijeenkomst op 18 november. Daarnaast praten we u bij over de werkzaamheden 
van de afgelopen maanden en leest u wat nog op de planning staat.



Maatregelen huidige Natura 2000-beheerplan
In het eerste (huidige) beheerplan is een pakket aan 
maatregelen vastgesteld. De maatregelen zijn erop 
gericht om de bijzondere natuur van het kwetsbare 
hoogveen weerbaarder te maken. Dit is gedaan door 
watermaatregelen uit te voeren (o.a. dempen van de 
Schaarsbeek en de Parallelsloot) en percelen voor 
natuur in te richten door de voedselrijke bovengrond 
af te graven. De meeste maatregelen zijn inmiddels 
uitgevoerd, we verwachten dat najaar 2022 alles klaar 
is. 

Nieuw in het beheerplan
Het is belangrijk om de komende jaren te kijken  
of de uitgevoerde maatregelen het gewenste effect 
hebben op de natuur. Kan de natuur zich voldoende 
herstellen en ontwikkelen? In de update van het 
beheerplan staat daarom dat we dit gaan monitoren, 
vervolgens gaan we de resultaten van de monitoring 
evalueren. We gaan een aantal onderzoeken doen: 
naar de juiste methode voor het herstellen van de 
oude deels lekke damwanden, naar de bestrijding  
van de exoten, naar de afwatering van een sloot,  
naar de recreatiedruk en naar de kwaliteit van het 
grondwater. Deze onderzoeken zijn als maatregel 
opgenomen in het beheerplan. 
Tot slot passen we beheerplan aan op wijzigingen  
in wet- en regelgeving. Sinds 2017 is namelijk de  
Wet natuurbescherming van kracht en het 
Programma Aanpak Stikstof (PAS) is komen te 
vervallen. 

Stikstof
De concentratie van stikstof in het Korenburgerveen 
is nog te hoog. De schadelijke effecten van de 
verdroging zijn deels weggenomen door de water–
maatregelen in het gebied. Daardoor kan de natuur 
iets beter tegen de hoge concentratie van stikstof. 
Overige maatregelen in de omgeving van het Natura 
2000-gebied vallen buiten dit beheerplan. In het 
programma Gelderse Maatregelen Stikstof worden 
nu mogelijke maatregelen uitgewerkt.  
Gedacht wordt aan maatregelen die de stikstof–
uitstoot verminderen en aan natuurinclusieve 
landbouw in de omgeving van het Natura 2000-
gebied. Meer informatie over het programma 
Gelderse Maatregelen Stikstof is te vinden op  
www.gelderland.nl/stikstof.

Procedure
Naar verwachting stellen Gedeputeerde Staten van 
Gelderland het beheerplan in januari 2022 vast. 
Daarna volgt een inspraakperiode van zes weken. 
Iedereen kan dan met een zienswijze reageren op het 
plan. Deze zienswijze kan alleen betrekking hebben 
op wijzigingen ten opzichte van het huidige 
beheerplan. Na beantwoording van de zienswijzen  
en eventuele aanpassingen van het beheerplan, 
stellen Gedeputeerde Staten het plan definitief vast. 
Belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben 
ingediend, kunnen tegen dit plan in beroep gaan. 
Het beheerplan is daarna weer voor een periode van 
zes jaar geldig.

Inloopbijeenkomst 18 november
Graag nodigen we u uit voor de inloopbijeenkomst  
op donderdagavond 18 november over het concept 
beheerplan voor het Korenburgerveen. U bent van 
harte welkom om het concept beheerplan te bekijken 
en vragen te stellen. Heeft u vragen over het Natura 
2000-beheerplan, over de inspraakprocedure of over 
de Gelderse Maatregelen Stikstof? Medewerkers van 
provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, 
Natuurmonumenten en gemeente Winterswijk 
staan klaar om deze te beantwoorden. U kunt die 
avond ook de beheerplannen voor de andere Natura 
2000-gebieden rond Winterswijk bekijken.  
De bijeenkomst is in het restaurant van Recreatiepark 
Het Winkel, De Slingeweg 20 in Winterswijk.

Vooraf aanmelden
In verband met de spreiding van bezoekers is het 
nodig dat u zich vooraf aanmeldt voor een tijdsblok, 
vul daarvoor het aanmeldformulier in.  
Aanmelden kan tot uiterlijk 14 november. 

Graag tot ziens op 18 november. Bij binnenkomst 
wordt u gevraagd uw coronatoegangsbewijs (QR-code) 
en legitimatiebewijs te tonen, vergeet daarom niet 
deze mee te nemen.

Meer informatie
Het huidige Natura 2000-beheerplan met 
maatregelen voor het Korenburgerveen staat op de 
projectpagina www.gelderland.nl/korenburgerveen. 
Heeft u vooraf vragen? Neem dan contact op met 
Dorine Spanjers, telefoon 06 54 13 92 74  
of mail d.spanjers@gelderland.nl. 

Waterviolier in het KorenburgerveenIngerichte randzone van het veengebied
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Stand van zaken werkzaamheden

De meeste maatregelen voor natuurherstel uit  
het eerste beheerplan zijn inmiddels uitgevoerd. 
Er rest nog een paar werkzaamheden, we verwachten 
dat we daarmee volgend najaar klaar zijn. De eerste 
effecten van de maatregelen zijn al zichtbaar. 

De effecten van watermaatregelen, het dempen van 
de Schaarsbeek en de Parallelsloot waren afgelopen 
jaar goed te zien in de zuidelijke randzone. Door de 
vele regenval stond er ook water op de nieuw 
ingerichte natuurpercelen. En dat is gunstig voor  
de bijzondere soorten van het hoogveen die van 
vochtige omstandigheden houden; verschillende 
plantensoorten ontwikkelen zich al goed. Veel dieren 
hebben de randzone gevonden, kikkers, salamanders 
en de kraanvogels.  En zelfs een groepje zwarte 
ooievaars liet zich dit jaar in het gebied zien.

Afvoeren grond vertraagd
In de vorige nieuwsbrief gaven we aan dat in twee 
percelen hoge concentraties fosfaat zijn aangetroffen 
en dat ze dieper afgegraven moeten worden. Te veel 
fosfaat in de bodem kan schadelijk zijn voor de 

kwaliteit van het voedselarmere hoogveen. Na de 
zomer zijn we gestart met afgraven. Maar door de vele 
regenval is de grond te nat om te kunnen vervoeren. 
Voor deze grond moet nu een depot worden aangelegd, 
waarvoor we een vergunning hebben aangevraagd. 
Zodra deze is verleend, kunnen we verder. We 
verwachten dat dit niet eerder is dan volgend voorjaar.

Wandelroute
Het Schaddenpad (groene route) loopt nu definitief 
om het kwetsbare gebied heen. Deze maatregel 
hebben we genomen omdat het gebied te kwetsbaar 
is voor betreding. De kraanvogels, die sinds een paar 
jaar in het gebied broeden, scharrelen namelijk graag 
in de randzone op zoek naar eten. Hier vinden ze nu 
de voor hun zo nodige rust en ruimte.  
Komende maanden wordt langs de wandelroute, 
naast de Korenburgerveenweg, nog een klein bosje 
aangeplant en er komt een klein uitzichtpunt.

Meer informatie
Voor vragen over de maatregelen voor natuur en  
de werkzaamheden kunt u contact opnemen met 
boswachter André Westendorp 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 
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. 

Levendbarende hagedis gespot in het Korenburgerveen

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

Werkzaamheden in de randzoneAanleg van het plankenpad 
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Jonge kraanvogels vliegen uit

Het is gelukt, er zijn dit jaar weer twee jonge 
kraanvogels groot geworden. In het voorjaar  
waren vier broedpaartjes in het Korenburgerveen 
neergestreken. Twee broedpaartjes hebben elk een 
jong grootgebracht. Nu staan ze op het punt om naar 
warmere oorden te vertrekken, of misschien zijn ze 
al onderweg. In oktober vertelde André Westendorp, 
boswachter van Natuurmonumenten over deze 
bijzondere vogels in het programma BuitenGewoon 
Radio van Omroep Gelderland. 
https://www.gld.nl/nieuws/7409659/jonge-
kraanvogels-in-winterswijk-klaar-voor-verre-reis-
naar-het-zuiden.

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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