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U heeft in december ons plan kunnen bekijken om het Wisselse 
Veen als natuurgebied in te richten, zowel met een film op onze 
website als in een maatregelenkaart. Hierop zijn verschillende 
reacties gekomen. Deze lichten we in deze nieuwsbrief toe.  
Ook vertellen we u graag hoe we verder gaan met de voorbereiding 
van de natuurontwikkeling in het Wisselse Veen.

Natuurlijk hadden we u in december - en ook nu - 
liever tijdens een fysieke bijeenkomst bijgepraat over 
het plan, maar dat kon niet vanwege de huidige 
Covid-maatregelen. Hopelijk waren de nieuwsbrief, 
film en maatregelenkaart een goede vervanging voor 
u. Wilt u het plan en de film nog eens lezen/zien?  
Ze staan op www.gelderland.nl/wisselse-veen.

Van ondersteuning tot kritiek
Bijna 300 mensen hebben onze film over het 
natuurplan bekeken. Daar zijn we heel blij mee. 
Het geeft aan dat u interesse heeft in en betrokken 
bent bij het Wisselse Veen. Vervolgens kon u op het 
plan reageren. De meesten van u ondersteunen de 
aanpak om te komen tot natuurherstel. U vindt 
dat het gebied een uniek karakter heeft. Bewoners 
waarderen het Wisselse Veen enorm. En ze onder-
vinden ook dat het steeds intensiever gebruikt wordt 
als recreatiegebied. Daarnaast is er ook kritiek op 
de gekozen aanpak: een aanpak die niet ver genoeg 
gaat, als eenzijdig wordt ervaren of te beperkt is tot 
alleen het westelijk deel van het Wisselse Veen. En er 
waren vragen over de consequenties voor grond- en 
oppervlaktewaterstanden.

https://www.gelderland.nl/wisselse-veen


Grond- en oppervlaktewater
De meningen zijn verdeeld over het idee om het 
gebied natter te maken. En er zijn vragen over 
gekomen. De volgende zaken zijn in gang gezet:
• We gaan de komende tijd de grondwaterstanden 

volgen. Dat doen we met een peilbuizenmeetnet. 
Ook komen er peilbuizen om voor de langere 
termijn de grondwatertoestand van de 
zuidoosthoek in beeld te krijgen. 

• We willen de effecten op grond- en 
oppervlakte water in beeld brengen. Dit doen 
we met een zogenaamde geohydrologische 
modellering van het gebied. Dat doen we voor de 
maatregelen die we u in december voorgelegd 
hebben (dus op gronden van Geldersch Landschap 
& Kasteelen en van de provincie; en niet voor het 
hele Wisselse Veen).

• Later laten we voor het totaal aan maatregelen 
(voor het hele Wisselse Veen zoals deze in de 
landschapsecologische systeemanalyse (LESA) van 
het Wisselse Veen worden beschreven) ook een 
geohydrologische modellering uitvoeren. 

• We gaan zorgen voor een goede afstemming met 
de natuurwaarden van Landgoed Tongeren en de 
afwatering van dit landgoed naar het Wisselse 
Veen. Hierover overleggen we met hen.  

Aanpassen Lage Veenweg
We hebben u via de film en maatregelenkaart laten 
weten dat we een zandweg wilden weghalen ten 
zuiden van de Berghoeve. Daarover waren we niet 
duidelijk. Hij verdwijnt namelijk niet. We willen de 
zandweg (vanaf de voormalige Berghoeve naar het 
zuiden, vervolgens naar het oosten en dan direct 
weer zuidwaarts tot aan het eerste bosje) zo verlagen 
dat hij geen belemmering meer vormt voor het water 
om vrijelijk van het westelijk deel oostwaarts te gaan. 
Dit zou kunnen doordat er een stuk van de weg 
afgegraven wordt. Deze weg is dan niet meer 
toegankelijk voor auto’s en aangespannen paarden. 
Wandelaars kunnen wel gebruik blijven maken van 
deze weg. In natte jaargetijden kan er meer water op 
de weg zijn. Een vlonderpad aanleggen is dan een 
mogelijkheid.  

Verkeersplan
Gemeente Epe stelt dit jaar een verkeersplan op voor 
het gebied Wissel. Daarin wordt voor het Wisselse 
Veen de toegankelijkheid van de wegen bezien. In het 
plan krijgen wandelen, paardrijden en fietsen een 
plek, zodat het gebied goed kan worden beleefd met 
respect voor de waardevolle natuur. Voor de 
gewenste natuurontwikkeling overwegen we het 
weglichaam (een ‘lichaam’ van zand onder de weg 
waardoor de weg hoger ligt) van de zandweg te 
verwijderen. Deze zandweg loopt van de Boerweg/
Veenweg naar de Lage Veenweg. Het wandelpad 
blijft. De gemeente betrekt bewoners en 
belanghebbenden bij de voorbereiding van het 
verkeersplan.

Muggen en knutten
Er bestaat bezorgdheid over de verwachte toename 
van muggen en knutten wanneer het Wisselse Veen 
(nog) drassiger wordt. Bewoners ervaren nu al 
overlast van vooral knutten.
Van 2014 tot 2018 is onderzoek gedaan naar de 
effecten van stekende insecten in het Wisselse Veen 
en zijn er ook aanbevelingen gedaan voor de 
toekomstige inrichting van het gebied. Er komt een 
uitgebreid vervolgonderzoek naar muggen en 
knutten, waarin een risicoanalyse (voorafgaand aan 
de uitvoering) zit en monitoring voor vijf jaar.  
Dit aanvullende onderzoek bespreken we met de 
klankbordgroep. En we betrekken het onderzoek 
natuurlijk bij de toekomstige inrichting van het 
Wisselse Veen.

Maatregelen voor (Natura 2000-)
natuur
Een deel van het Wisselse Veen is aangewezen als 
Natura 2000-gebied. Natura 2000 is een Europees 
netwerk van beschermde natuur gebieden.  
Het overige deel ligt in het Gelders Natuur-
netwerk. We willen de natuur in het Wisselse 
Veen beter beschermen. Daarvoor zijn 
maatregelen nodig. We beginnen met maatregelen 
op gronden die in het Natura 2000-gebied liggen. 
Deze gronden zijn van Geldersch Landschap & 
Kasteelen en van provincie Gelderland. Voor het 
oplossen van knelpunten of het verbinden van 
natuurpercelen, willen we misschien ook op 
terreinen van particuliere eigenaren maatregelen 
uitvoeren. Dit kunnen we natuurlijk alleen met 
medewerking van de betrokken eigenaren doen. 
Hopelijk gebeurt dat alsnog in een later stadium.



Bestaande bijzondere 
natuurwaarden
Bij de uitvoering van de werkzaamheden houden we 
rekening met de bestaande natuurwaarden in het 
Wisselse Veen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de beekprik 
en elrits; twee bijzondere vissen. We hebben onderzoek 
gedaan naar hun aanwezigheid.

Hoe nu verder?
We gaan dus nog extra onderzoeken uitvoeren, 
waarover u in deze nieuwsbrief heeft kunnen lezen. 
De voorlopige planning van december, wordt 
daardoor opgeschoven. We gaan dus niet al na deze 
zomer beginnen met de werkzaamheden. 

Begin juni is er een overleg tussen de klankbordgroep 
en de projectgroep. Dan gaan we dieper in op de 
aanvullende onderzoeken. 
We houden u op de hoogte via een nieuwsbrief. 

Colofon
Deze nieuwsbrief is een initiatief van provincie 
Gelderland en komt tot stand in samenwerking met 
Geldersch Landschap & Kasteelen, Waterschap Vallei 
en Veluwe en gemeente Epe. 

Aan- en afmelden voor nieuwsbrief
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u eigendommen 
heeft in of dicht bij het Wisselse Veen, omdat 
omwonende bent of in het verleden betrokken 
was bij ontwikkelingen in het gebied. Wij houden 
u via deze nieuwsbrief op de hoogte van de 
ontwikkelingen in het Wisselse Veen. Gedurende de 
looptijd van het project ontvangt u 2 keer per jaar een 
nieuwsbrief, of vaker als er nieuws is. 

De nieuwsbrieven sturen we digitaal. Ontvangt u de 
nieuwsbrief nog niet via de mail en wilt u op de 
hoogte blijven van de ontwikkelingen in het gebied? 
Stuur dan een mail naar: j.takke@gelderland.nl. Als u 
geen e-mailadres heeft, neem dan telefonisch 
contact op via 026 359 99 99, dan sturen wij u de 
nieuwsbrief per post. Wilt u deze nieuwsbrief niet 
meer ontvangen? Dan kunt u zich afmelden via 
bovenstaand mailadres en telefoonnummer. 

Inloopbijeenkomsten over het Wisselse 
Veen
Naast de nieuwsbrief organiseren wij gedurende de 
looptijd van het project inloopbijeenkomsten voor in- 
en omwonenden, eigenaren en grondgebruikers van 
het Wisselse Veen. De bijeenkomsten kondigen we 
aan via deze nieuwsbrief en via de lokale huis-aan-
huisbladen. (Mits Covid-maatregelen het toelaten).

Meer informatie op website
Achtergrondinformatie, documenten en de eerste 
nieuwsbrief kunt u raadplegen op www.gelderland.
nl/wisselse-veen. 

Bijzondere natuur beschermen en 
versterken

Het Wisselse Veen is een afwisselend gebied met 
natte graslanden, vennen, kwelbeken en sloten 
op de grens van de Veluwe. In het waardevolle 
doorstroomveen groeien zeldzame planten, zoals 
blauwe knoop en waterdrieblad. De rugstreeppad 
voelt zich er thuis en in het natte gebied broeden 
vogels als rietgors, waterral en watersnip.  
We willen het leefgebied van onder andere 
deze planten en dieren verbeteren en het 
doorstroom veen herstellen. Veel zeldzame 
planten en dieren hebben het namelijk moeilijk. 
Hun leefgebied is klein en de grond is in delen 
van het gebied te droog en te voedselrijk. Als 
we de omstandigheden verbeteren, dan kan de 
natuur zich herstellen en is ze beter bestand 
tegen onder andere stikstof.

Waterral, foto Piet Munsterman, Saxifraga
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