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Op 29 september stonden we met elkaar in het natte Wooldse Veen 
om een toost uit te brengen op de uitgevoerde herstelmaatregelen 
voor natuur van de afgelopen jaren. Deze maatregelen staan in het 
eerste beheerplan van het Natura 2000-gebied. Op dit moment 
werken we aan de actualisatie van dit beheerplan, we leggen het 
concept op een inloopbijeenkomst op 18 november graag aan u voor.

Elke zes jaar moet provincie Gelderland het 
beheerplan van een Natura 2000-gebied opnieuw 
vaststellen. Het eerste Natura 2000-beheerplan  
van het Wooldse Veen dat in mei 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 Wooldse Veen is onderdeel van het Europese 
netwerk van beschermde natuurgebieden: Natura 
2000. Afgesproken is om goed voor de bijzondere 
natuur in deze gebieden te zorgen. Achteruitgang 
moeten we herstellen en we moeten ruimte maken 
voor nieuwe natuur. Daarvoor zijn maatregelen 
opgenomen in het beheerplan van het Natura 2000-
gebied.

Wandeling over boomkikkerperceel tijdens  
bijeenkomst op 29 september
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Maatregelen huidige Natura 2000-beheerplan
Deze maatregelen voor natuur uit het eerste (huidige) beheerplan van het Wooldse Veen zijn de afgelopen 
jaren uitgevoerd. Er zijn sloten ondieper gemaakt of gedempt, waardoor het gebied natter is geworden.  
Voor de zeldzame boomkikker en andere amfibieën zijn in en naast het hoogveen verschillende poelen 
aangelegd. En we hebben de voedselrijke bovengrond van percelen afgegraven. Hier kunnen zich bijzondere 
bloemrijke graslanden gaan ontwikkelen. Met deze maatregelen zijn goede omstandigheden gecreëerd voor 
plantensoorten van hoogveen die van vochtige en voedselarme grond houden, zoals zonnedauw, lavendelheide, 
kleine veenbes en veenmos. De bijzondere natuur van het Wooldse Veen krijgt nu de kans zich te herstellen.

Wooldse Veen, foto Van ‘t Hullenaar Op de afgegraven percelen groeit het veenmos al aan

Perceel met aangelegde poelen voor de boomkikker Gedempte sloten
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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 Wooldse Veen. 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 op,
www.gelderland.nl/aanmeldenwinterswijk. 
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 Wooldse Veen staat op de 
projectpagina www.gelderland.nl/wooldse-veen. 
Heeft u vooraf vragen? Neem dan contact op met 
Dorine Spanjers, telefoon 06 54 13 92 74 of mail  
d.spanjers@gelderland.nl.

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 
afwatering van de Wooldse Waterleiding, naar een 
robuuste en duurzame oplossing voor de oude houten 
damwanden, naar de invloed van de bebossing aan 
de westkant van het Wooldse Veen en naar de 
recreatiedruk.

In sommige delen van het gebied gaan we spontaan 
opkomende boompjes, zoals berken verwijderen.  
Dat doen we om te voorkomen dat deze plekken 
dichtgroeien. En om de ontwikkeling van de graslanden 
te stimuleren, gaan we kleinschalig plaggen. Ook dit 
nemen we op in de update van het beheerplan.

Tot slot passen we het 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 Wooldse Veen  
is nog te hoog. De schadelijke effecten daarvan zijn 
deels weggenomen door de watermaatregelen in het 
gebied. Daardoor kan de natuur de hoge concentratie 
van stikstof beter aan. 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 stikstofuitstoot 
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. 

Berkenopslag

http://www.gelderland.nl/aanmeldenwinterswijk
http://www.gelderland.nl/wooldse-veen
mailto:d.spanjers@gelderland.nl
http://www.gelderland.nl/stikstof


Groentje, de meest karakteristieke vlindersoort van het Wooldse Veen
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Provincie Gelderland
Markt 11
6811 CG  Arnhem
Postbus 9090
6800 GX  Arnhem
026 359 99 99
provincieloket@gelderland.nl
www.gelderland.nl

Bijzondere natuur beschermen en herstellen 

Colofon
Deze nieuwsbrief is een initiatief van provincie 
Gelderland en komt tot stand in samenwerking met 
Natuurmonumenten, Waterschap Rijn en IJssel en 
gemeente Winterswijk. Achtergrondinformatie en 
documenten kunt u raadplegen op  
www.gelderland.nl/wooldse-veen. Ook staat op deze 
pagina het Natura 2000-beheerplan van het Wooldse 
Veen.

Aan- en afmelden nieuwsbrief
Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet? Stuur dan een 
mail naar: wooldseveen@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. 
Afmelden voor de nieuwsbrief kan ook via 
bovenstaand mailadres en telefoonnummer.

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 terrein beherende organisaties 
aan de bescherming en het herstel van de 
prachtige natuur als onderdeel van het Gelders 
Natuurnetwerk.

Het Wooldse Veen is samen met het Duitse Burlo 
Vardingholter Venn een waardevol hoogveen met 
veenputten en veendijken. In de veenputten groeit 
nieuw hoogveen met zonnedauw, lavendelheide, 
kleine veenbes en veenmos. Door de grote 
afwisseling in de bodem en natte en droge plekken 
komen er veel bijzondere planten en dieren voor. 
Bijvoorbeeld de zwarte heidelibel, de grote 
keizerlibel en de hoogveenglanslibel. Het groentje 
is de meest karakteristieke vlinder in het gebied. 
Andere zeldzame dieren die je in het veen kunt 
treffen zijn kamsalamander, hazelworm, gladde 
slang en das. Karakteristieke broedvogels zijn de 
wintertaling, waterral en watersnip. Ook broedt  
af en toe de grauwe klauwier in het Wooldse Veen.
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