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Begin dit jaar is provincie Gelderland in 4 gebieden ten oosten van 
Winterswijk gestart met het omvormen van landbouwgrond naar 
natuur. Ze hebben een gezamenlijke oppervlakte van ruim 22 hectare 
en zijn in eigendom van provincie Gelderland. Dit najaar gaan we ook 
aan de slag met percelen aan de Kuipersweg/Veenweg en aan de 
Lammersweg. Ze hebben een totale oppervlakte van 7 hectare.  
De gebieden liggen in het Gelders Natuurnetwerk, een samenhangend 
netwerk van bijzondere natuurgebieden in Gelderland.

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de 
voortgang van de werkzaamheden in de gebieden 
Masterveld, Henxelseweg, Bekeringweg en omgeving 
Blankersweg. Ook kunt u lezen over de start half 
september van de inrichting van de percelen aan de 
Lammersweg en Kuipersweg/Veenweg. 

Stand van zaken uitvoering  
4 gebieden
In de laatste nieuwsbrief van afgelopen december 
informeerden we u over de start van de 
natuurinrichting van de 4 gebieden. Het afgelopen 
halfjaar heeft het veel geregend. Dat is goed voor de 
natuur, maar voor de natuuraanleg is te veel regen 
lastig. Om grond te kunnen afgraven, vervoeren en 
verwerken is het nodig dat de grond droog is. 
Daarom heeft de uitvoering wat vertraging 
opgelopen. Gestart is met de inrichting van de 
percelen in het Masterveld. Daar is het graafwerk 
vrijwel afgerond. Daarna volgden de werkzaamheden 
aan de Burloseweg/Blankersweg. Door de vele 
regenval moest de aannemer een aantal keren helaas 
stoppen met de werkzaamheden. De werkzaamheden 
op de percelen aan de Blankersweg zijn na de zomer–
vakantie weer hervat en worden naar verwachting in 
september afgerond. Begin juni is de natuurakker 
aan de Burloseweg ingezaaid met haver. 

Het komend halfjaar onderzoeken we hoe de 
natuurakker het beste beheerd kan worden om de 
gewenste kruidenrijkdom te ontwikkelen. 
De aanplant van bomen en struiken volgt in de 
winter. 

Afgraven percelen Masterveld



Start Kuipersweg en 
Lammersweg
In september start de aannemer met de inrichting 
van de percelen aan de Kuipersweg/hoek Veenweg 
en op het perceel aan de Lammersweg (zie kaart). 
Een groot deel van het werk bestaat uit het afplaggen 
van de voedselrijke bovenlaag van voormalige 
landbouwgronden, zodat zich vochtige voedselarmere 
graslanden kunnen ontwikkelen. Op een deel van 
het perceel aan de Kuipersweg wordt de grond 
afgegraven die bij de ontginning, circa 100 jaar 
geleden, op de restanten van het Kottense Veen 
zijn gebracht. We verwachten de ontwikkeling van 
vochtige heide en natte graslanden. Ook gaan we 
hier en daar nog bomen en struiken aanplanten. 

Op het perceel aan de Lammersweg wordt een dunne 
laag van de grond afgegraven. De verwachting is dat 
vochtige heide en natte graslanden zich hier kunnen 
ontwikkelen. Langs de grens van het perceel wordt 
beplanting aangebracht.

Met het inrichten van deze percelen aan de 
Kuipersweg en Lammersweg kunnen dieren zich 
straks makkelijker verplaatsen van en naar het nabij 
gelegen Natura 2000-gebied Wooldse Veen en andere 
natuurgebieden in de omgeving. Meer leefgebieden 
op korte afstand van elkaar zorgen voor een grotere 
overlevingskans voor planten en dieren.

Op www.gelderland.nl/winterswijk-oost staan 
detailkaarten met de natuurmaatregelen.
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Vrijkomende grond 
Bij de uitvoering van de werkzaamheden komt een 
grote hoeveelheid bovengrond vrij. Een deel daarvan 
wordt gebruikt om het landschap binnen de 
natuurpercelen te herstellen. De overige grond wordt 
in de omgeving afgezet door het Loon- en 
Grondverzetbedrijf Groot Zevert uit Beltrum.  
Heeft u belangstelling voor overname van grond dan 
kunt u contact opnemen met Joris Groot Zevert, 
telefoon: 06 53 31 38 51, e-mail: Joris@groot-zevert.nl.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een initiatief van provincie 
Gelderland. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u 
eigendommen heeft in of dicht bij de 
natuurinrichtingsgebieden in Winterswijk-Oost of 
omdat u zich voor de nieuwsbrief heeft aangemeld. 
Gedurende de looptijd van het project houden we u 
via deze nieuwsbrief op de hoogte van de 
ontwikkelingen in deze gebieden. 

Aan- en afmelden nieuwsbrief
De nieuwsbrieven sturen we digitaal. Ontvangt u de 
nieuwsbrief nog niet en wilt u op de hoogte blijven 
van de ontwikkelingen? Stuur dan een mail naar 
natuurwinterswijkoost@gelderland.nl. Ook vragen 
en opmerkingen kunt naar dit mailadres sturen. 
Heeft u geen e-mailadres, neem dan telefonisch 
contact op met 026 359 99 99. Dan sturen we de 
nieuwsbrief per post. Afmelden voor de nieuwsbrief 
kan ook via dit mailadres en telefoonnummer.

Meer informatie op website
Achtergrondinformatie en documenten kunt u 
raadplegen op www.gelderland.nl/winterswijk-oost. 
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