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Provincie Gelderland werkt samen met Waterschap Rijn en IJssel, 
Staatsbosbeheer en gemeente Winterswijk aan het versterken en 
herstellen van de natuur in uw omgeving. We willen de natuur in 
Natura 2000-gebieden beter beschermen. Daarvoor zijn maatregelen 
nodig. Deze herstelmaatregelen zorgen ervoor dat het leefgebied van 
zeldzame planten- en diersoorten versterkt wordt. Dat doen we door 
de oppervlakte van het leefgebied te vergroten, natter en minder 
voedselrijk te maken. 

De afgelopen maanden is er volop gewerkt aan natuurherstel van Willinks Weust. Dit najaar ronden we de 
meeste werkzaamheden uit het eerste Natura 2000-beheerplan af. Wilt u zien wat de afgelopen 2 jaar is 
gedaan en hoe de natuur zich ontwikkelt. Op zaterdag 9 oktober is er weer een excursie in het gebied,  
we vertellen u er dan graag over. Over deze en andere onderwerpen leest u in deze nieuwsbrief.

Werkzaamheden afgelopen periode
De watermaatregelen in en rond Willinks Weust zijn 
inmiddels zo goed als uitgevoerd. De waterloop langs 
de Bekeringweg en afwatering van de 
Bekeringswieste en Vossenveldsebeek zijn plaatselijk 
ondieper gemaakt. Daarnaast zijn buisdrainages op 
een aantal percelen afgekoppeld, zijn een aantal 
sloten en greppels ondieper gemaakt en zijn enkele 
stuwtjes geplaatst. 

Deze maatregelen zorgen ervoor dat het water 
langer in het Natura 2000-gebied blijft staan. Dat is 
nodig om de bijzondere natuur in Willinks Weust 
ook op de lange termijn in stand te houden en te 
versterken. Met een monitoringsysteem met 
peilbuizen houdt Waterschap Rijn en IJssel de 
grondwaterstanden in en rond Willinks Weust in de 
gaten. De meetgegevens kunt u raadplegen op de 
website van Waterschap Rijn en IJssel. 

Afwatering Bekeringswieste ondieper gemaakt

https://waterdata.wrij.nl/grafiek-kiwis-multi.php?graphid=320377


Afgelopen zomer zijn aan de oostkant van het  
gebied nog wat bomen verwijderd. Aansluitend is  
de voedselrijke bovengrond van de laatste percelen 
afgegraven. De agrarische percelen rond het Natura 
2000-gebied zijn de afgelopen tijd opgehoogd en de 
perceelafwatering aangepast. Deze maatregelen 
moeten voorkomen dat ze natter worden door de 
verhoogde grondwaterstand. Het weer heeft niet 
altijd meegezeten, maar ondanks vaak natte 
omstandigheden is het toch gelukt om de werkzaam–
heden volgens planning uit te voeren. 

Bijzondere natuur beschermen en 
herstellen
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Blauwe knoop op de Weust

Willinks Weust is een kleinschalig gebied met 
verrassende natuur. Dat komt door de speciale 
opbouw van de bodem: de ondergrond bestaat 
voor een deel uit muschelkalk en bont-
zandsteen, afgedekt met keileem en zand.  
Dit is voor Nederland en Europa uniek en levert 
bijzondere natuur op. Daarom maakt het gebied 
deel uit van Natura 2000; een netwerk van 
beschermde natuurgebieden in Europa.  
In een van de groeves broedt een paartje oehoes. 
Deze groeve is ook het leefgebied van de  
kamsalamander en de rugstreeppad.  
Zeldzame planten zoals karwijselie, vlozegge, 
blonde zegge, bevertjesmos en kammos voelen 
zich thuis in de vochtige graslanden. In het 
gebied vind je ook jeneverbesstruiken, hulst, 
beukenbossen en eiken-haagbeukenbossen. 
Deze bijzondere natuur willen we behouden  
en versterken. Veel zeldzame planten en dieren 
hebben het namelijk moeilijk. Hun leefgebied  
is klein, uit de lucht komt te veel stikstof en 
de grond is te droog en te voedselrijk. Als we de 
omstandigheden verbeteren, dan kan de natuur 
zich herstellen. Zo is de natuur beter bestand 
tegen onder andere stikstof.

Werk in uitvoering
Op de percelen Lange Wei en Nieuwe Weust aan  
de oostkant van het gebied planten we meidoorn, 
rode kornoelje, kardinaalsmuts en inheemse rozen. 
De grond van de afgegraven percelen vervoeren we 
naar de nieuwe locaties, rond half november zijn  
we daarmee klaar. Een aantal landbouwpercelen ten 
zuiden en westen van de Lange Weide worden voor 
een deel opgehoogd. Ook maken we in het oostelijk 
deel nog wat sloten en greppels ondieper en op een 
andere plek wordt nog een greppel gegraven.
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door 
Hoftijzer B.V. uit Aalten.

Bodemsanering Driehoekperceel gestart
Voor het verwijderen van het giftige bestrijdings–
middel DDT in het Driehoekperceel is een sanerings–
plan opgesteld. Aannemer Willems Winssen B.V. 
voert de sanering uit. Er moet flink wat grond 
worden afgevoerd, dat doet de aannemer op een 
veilige en duurzame manier. Hij werkt met 
duurzaam materieel en beperkt de transportafstanden 
zoveel mogelijk. Voor het vervoeren van de grond is 
de oostzijde van de Adamskampweg tijdelijk 
afgesloten voor verkeer. 

Schone grond uit het Driehoekperceel verwerken we 
zoveel mogelijk in de diepere lagen van de bodem–
saneringslocatie. Voor de bovenlaag laten we schoon 
zand aanvoeren, zodat de natuur zich zo goed 
mogelijk kan herstellen. 

Op de plek van de sanering ontwikkelt op termijn 
weer natuurlijk grasland. Op een deel planten we 
nieuwe bomen en struiken. De sanering voeren  
we in samenwerking met eigenaar Sibelco B.V. uit. 

Overlast beperken
De werkzaamheden zullen voor overlast zorgen door 
transport met vrachtwagens en graafwerk–
zaamheden. De belangrijke transportroutes lopen via 
de Steengroeveweg en Bekeringweg. Met rijplaten, 
tijdelijke uitritten en tijdelijke afsluiting van de 
oostzijde Adamskampweg zorgen we ervoor dat 
schade zoveel mogelijk wordt voorkomen. 
Wegmarkeringen zorgen voor een veilige situatie.  
De aannemer zal als dat nodig is de wegen en paden 
na het werk herstellen.

Afgraven Driehoekperceel



Nieuwe houtwallen 
Komend winterseizoen gaan we een aantal houtwallen inplanten, in totaal gaat het om zo’n 1100 meter.  
De meeste houtwallen zetten we op plekken waar ze vroeger ook stonden. Ze zorgen voor een geleidelijke 
overgang van de bossen naar de graslandpercelen. Dat is goed voor vlinders en andere insecten.  
Ook vleermuizen profiteren ervan, want zij jagen en navigeren het liefst in de beschutting van bomen  
en houtwallen. Voor de houtwallen gebruiken we inheemse bomen en struiken uit de omgeving van 
Winterswijk of de Achterhoek.

Ronde Weide

Het voormalig populierenbos bij de Adamskamp gaan we inplanten met winterlinde, eiken, hazelaars en 
haagbeuken. Ook in andere delen van het natuurgebied, onder andere langs de bosranden planten we hier  
en daar bomen en struiken. 

Laarzenpad
Ten slotte wordt de komende tijd het laarzenpad 
verder ingericht met informatieborden.  
Komende winter plaatsen we palen en hekken langs 
het pad. De uitkijkheuvel over de nieuwe steengroeve 
is al klaar. Volgend voorjaar of zomer stellen we het 
laarzenpad met uitkijkheuvel open. U kunt dan vanaf 
het pad en de uitkijkheuvel zien hoe de natuur zich 
ontwikkelt. 

Afgraven Lange Wei



De ecologen en natuurbeheerders van de provincie 
en Staatsbosbeheer gaan dit de komende jaren goed 
volgen. We kijken echt uit naar de ontwikkeling van 
de planten op deze nieuw ingerichte gronden. 
Op een aantal plaatsen bij de jeneverbesstruiken is 
met de hand wat klein plagwerk uitgevoerd.  
Op de kale plekjes kan de jeneverbes dan kiemen en 
wortelen. We zijn benieuwd of deze verjonging gaat 
lukken!

Ook op de afgegraven graslandpercelen kijken we 
bijzonder uit naar de ontwikkeling van planten- en 
diersoorten. Om de natuur een handje te helpen is  
op deze percelen nog wat maaisel van de Weusten 
verspreid. De zaden uit dit maaisel kunnen helpen 
om ook op deze percelen de bijzondere planten–
soorten terug te brengen. Want we verwachten dat 
in de diep begraven oorspronkelijke bodemopper–
vlakte, weinig zaden meer zitten die nog kunnen 
ontkiemen.

Het toekomstige beheer op de vochtige graslanden 
bestaat uit een zorgvuldig maaibeheer (meestal  
1 keer per jaar maaien in het najaar), zoals nu  
al op de Weusten het geval is. In het begin is 
waarschijnlijk nog wat aanvullend beheer nodig. 
Bijvoorbeeld door plaatselijk extra te maaien,  
het weghalen van jonge boompjes uit de vochtige 
graslanden en de bosranden. Dit is nodig om de 
bijzondere natuurwaarden en plantensoorten in  
het gebied te behouden. Ook in de toekomst blijft 
daarom af en toe het geluid van trekkers en maaiers 
in het gebied te horen. 

Natuurontwikkeling op en rond de 
Weusten
Voor de bestaande vochtige graslanden, de 
zogenoemde Weusten, en op de nieuwe afgegraven 
percelen, is een heel interessante tijd aangebroken. 
Het werk rond de Weusten is vorig najaar afgerond 
en een groot deel van de andere percelen afgelopen 
winter/voorjaar. De komende jaren kunnen we zien 
hoe op deze plekken de bijzondere soorten planten, 
zoals blauwe knoop, klokjesgentiaan, Spaanse ruiter 
en verschillende soorten zegge zullen groeien.  
En wat dat doet  met de soorten en aantallen 
insecten die hiervan afhankelijk zijn.

Klokjesgentiaan, foto Hans Dekker, Saxifraga

Blauwe knoop



Uitnodiging excursie op 9 oktober
Voor omwonenden en belangstellenden houden 
provincie Gelderland en Staatsbosbeheer weer een 
excursie. U bent op zaterdag 9 oktober van 10 uur tot 
ongeveer 12 uur van harte welkom. We nemen u dan 
graag mee het gebied in. We vertellen waar we aan 
het werk zijn, wat we doen, hoe de natuur zich 
ontwikkelt en hoe het toekomstig beheer eruitziet. 
Ook laten we zien welke maatregelen de afgelopen 
tijd zijn uitgevoerd. 

Aanmelden voor de veldwandeling kan tot uiterlijk  
5 oktober. Stuur een mail naar willinksweust@
gelderland.nl, s.v.p. met vermelding van uw naam, 
uw telefoonnummer en het aantal personen.  
U ontvangt een bevestiging van deelname, nadere 
informatie over de excursie en de startlocatie. 
Uiteraard houden we ons aan de dan geldende  
Covid-maatregelen.

Bosranden
Ook de ontwikkeling van de bosranden gaan we goed volgen. Deze zijn belangrijk voor de bijzondere 
vlindersoorten in Willinks Weust, zoals keizersmantel en grote weerschijnvlinder. 

Keizersmantel op de Weust

Doordat we wat bomen in de bosranden hebben verwijderd, is er meer structuur ontstaan. Struiksoorten  
als meidoorn en hazelaar, en ook bramenstruiken krijgen weer een kans op die plekken te groeien.  
De verschillende soorten insecten, en ook reptielen, zoals levendbarende hagedis en hazelworm, kunnen 
hiervan profiteren. Een flink aantal stobben van hazelaars en haagbeuken is afgelopen winter van een raster 
voorzien, waardoor ze afgelopen seizoen weer zijn gaan uitgroeien. Vorig jaar hebben reeën de stobben nog 
allemaal afgegraasd, maar gelukkig lopen ze nu alsnog uit. Waarschijnlijk is komend jaar deze uitgroei groot 
genoeg en kunnen de rasters weer weg.

Planning

Tot december 2021
• Afronden ophogen landbouwgronden 

Bekeringweg en in oostelijke deel rond Lange 
Weide.

• Afronden afgraven grond voormalige 
landbouwpercelen (Lange Weide, Kleine Weust).

• Graven van greppel en verwijderen van drainage.
• Bodemsanering en natuurinrichting 

Driehoekperceel.
• Aanplanten inheemse bomen en struiken op 

houtwallen, op voormalig populierenperceel en 
op aantal andere locaties. 

Voorjaar/Zomer 2022
• in gebruik nemen laarzenpad met uitkijkheuvel.
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Meer informatie
Voor vragen over de maatregelen voor natuur 
kunt u contact opnemen met projectcoördinator  
Marc Doppenberg (Staatsbosbeheer),  
telefonisch via 06 54 27 83 94 of  
per mail m.doppenberg@staatsbosbeheer.nl.  
Voor vragen over maatregelen aan landbouwpercelen 
en gebouwen kunt u contact opnemen met  
Pascal Thijssen, gebiedscoördinator Waterschap Rijn 
en IJssel. Telefonisch bereikbaar op 06 10 94 21 55 of 
per mail p.thijssen@wrij.nl.

<in blauw kader>
Natuurgebieden in Winterswijk

Aan drie kanten omsloten door Duitsland, 
liggen ver van de snelweg 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 terreinbeherende 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 
Waterschap Rijn en IJssel, Staatsbosbeheer en 
gemeente Winterswijk. U ontvangt deze nieuwsbrief 
omdat u eigendommen heeft in of dicht bij Willinks 
Weust of omdat u in het verleden betrokken was.  
Wij houden u via deze nieuwsbrief op de hoogte van 
de ontwikkelingen in Willinks Weust.

Aan- en afmelden nieuwsbrief
Gedurende de looptijd van het project ontvangt u 
nieuwsbrieven. De nieuwsbrieven sturen we digitaal. 
Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet? Stuur dan een 
mail naar: willinksweust@gelderland.nl. Als u geen 
e-mailadres heeft, neem dan telefonisch contact op 
via 026 359 99 99, dan sturen wij 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/willinks-weust. 
Ook de nieuwsbrieven en het Natura 2000-beheerplan 
van Willinks Weust, kaarten met maatregelen en 
nieuwsbrieven vindt u hier.
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