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Emst-Achterhegge is een gebied van 26 hectare, gelegen tussen
Emst en het industrieterrein Eekterveld bij Vaassen. Het is een
overgangsgebied tussen het hoger gelegen bos en de heide op de
Veluwe en de lager gelegen graslanden van de IJsselvallei. Het gebied
maakt deel uit van het Gelders Natuurnetwerk en is in bezit van
Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) en de provincie
Gelderland. De provincie wil Emst-Achterhegge inrichten als
natuurgebied.
In deze nieuwsbrief informeren wij u over de
voorbereiding van de maatregelen om natuur te
realiseren in Emst-Achterhegge. In deze eerste
uitgave leest u onder meer een terugblik op
de informatiebijeenkomst van 13 juni jl. Naar
aanleiding van de reacties van bewoners tijdens
deze bijeenkomst zet de provincie een aantal acties
uit, waarover hieronder meer. Daarnaast zetten we
in deze uitgave nog eens op een rij wat de provincie
in Emst-Achterhegge wil realiseren en wat dat
betekent voor u als in- en omwonenden.

Naar aanleiding van de
informatiebijeenkomst

Tijdens de informatiebijeenkomst op 13 juni jl. in
Forellenkwekerij ’t Smallert hebben bewoners hun
zorgen en bezwaren aangegeven met betrekking
tot de inrichting van het gebied naar natuur.
Een aantal omwonenden ondervindt overlast van
muggen en knutten en is bang dat dit met de
inrichting van nieuwe natuur erger wordt. Er zijn
klachten over het onderhoud van sloten en beken,
waardoor het watersysteem soms niet goed werkt.
Er zijn zorgen over toekomstig wateroverlast op
erven en in kelders. Tenslotte voelt men zich niet
gekend in het ontwerp voor de inrichting van het
gebied, dat als ‘definitief’ werd gepresenteerd.

Pas op de plaats
Tijdens de informatieavond hebben we geluisterd
naar de zorgen en bezwaren en nadien ook nog
een aantal ‘nabranders’ per mail ontvangen.
We nemen deze serieus. Waar mogelijk nemen wij
uw suggesties mee. Ons doel is het inrichten van
Emst-Achterhegge als natuurgebied, zonder dat
de omgeving daar nadeel van ondervindt. Daarom
maken wij een pas op de plaats. De komende
periode zetten we een aantal acties uit naar
aanleiding van deze reacties.

In opdracht van de provincie is onderzoeker
Gert Jan van Duinen van de Stichting Bargerveen
aan de slag om in 2017 en 2018 twee meetrondes
uit te voeren. De voorlopige resultaten zijn in het
najaar van 2017 aan de direct betrokkenen rond
de Bloemendaalseweg teruggekoppeld. Dit najaar
organiseren we een volgende informatiebijeenkomst
naar aanleiding van de onderzoeksresultaten. Zodra
we weten wanneer deze bijeenkomst plaatsvindt
ontvangt u als direct betrokkene bij het gebied EmstAchterhegge ook een uitnodiging hiervoor.

Vervolggesprekken met bewoners
Met een aantal bezoekers van de informatie
bijeenkomst plannen we een vervolggesprek om,
waar dat nodig is, over en weer meer duidelijkheid
te creëren en nadrukkelijker in te gaan op de
gemaakte opmerkingen. Deze afspraken zijn
inmiddels grotendeels ingepland en vinden zo
mogelijk nog voor de zomervakantie plaats.

Communicatie en bereikbaarheid
Begrijpelijk voelen bewoners zich overvallen door
de plannen van de provincie en het Geldersch
Landschap en Kasteelen voor de inrichting van
Emst-Achterhegge tot natuurgebied. We gaan u
vanaf nu dan ook vaker, beter en persoonlijker
informeren. Om te beginnen via deze nieuwsbrief
die in ieder geval drie keer per jaar verschijnt.
Daarnaast organiseren we minimaal een keer per
jaar een informatiebijeenkomst in het gebied.
Als u contact met ons wil opnemen kan dat door een
mail te sturen aan emst-achterhegge@gelderland.nl
of te bellen met het Provincieloket, telefoon
026 359 9999.

Watersysteem inmeten
We willen er zeker van zijn dat we een goed
beeld hebben van het watersysteem. Er zijn al
peilbuizen geplaatst. Met deze peilbuizen kunnen
we de grondwaterstand in het gebied volgen
en meer inzicht krijgen in de werking van het
grondwatersysteem. Daarnaast vraagt de provincie
aan het Waterschap Vallei en Veluwe om het
watersysteem opnieuw in te meten, mede op basis
van de informatie uit de gesprekken met bewoners.
Dat inmeten houdt in het meten en opnemen
van de huidige situatie van de waterlopen,
de onderhoudstoestand en de hoogteligging
en afmetingen van stuwen en dammetjes.
We verwachten dat dit eind oktober klaar is.
Informatiebijeenkomst muggen en knutten
In het gebied Vaassense Beken wordt op enkele
locaties, waaronder de Bloemendaalseweg en
Emst-Achterhegge, een onderzoek uitgevoerd
naar het voorkomen van muggen en knutten en
de oorzaken ervan. Het onderzoek is gestart mede
op verzoek van bewoners in de omgeving van de
Bloemendaalseweg.

Rietorchis

Waterkruiskruid

Inrichtingsplannen voor nieuwe natuur

De snelstromende Hegge, de gevarieerde bodems
en de verschillende typen begroeiing bieden kansen
om van het gebied Emst-Achterhegge, eigendom
van de provincie Gelderland en het Geldersch
Landschap en Kasteelen, een mooi natuurgebied te
maken. Na de inrichting van dit gebied van 26 ha
kunnen diersoorten zich makkelijker verplaatsen
van de Veluwe naar de IJsselvallei en is het gebied
weer aantrekkelijk voor vlinders, vogels en kleine
zoogdieren die er vroeger ook voorkwamen.
Kwelwater langer vasthouden
Emst-Achterhegge is van zichzelf een vochtig gebied.
Dat komt onder meer door de aanvoer van kwel
water vanaf de Veluwe. We willen oorspronkelijke
plantensoorten zoals dotterbloemen en koekoeks
bloemen graag weer terug brengen in het gebied.
De wortels van deze planten hebben tot in april
kwelwater tot op het maaiveld nodig. Daarom willen
we dit kwelwater tot april langer vasthouden.

Koekoeksbloem

Dotterbloem

Zicht op katoenfabriek Lemoine

Vanaf april gaat het grondwater door verdamping
en regionale grondwaterstroming vanzelf naar
beneden. Het langer vasthouden van kwelwater
doen we door de interne waterlopen middels een
stuw van een hoger peil te voorzien. De omliggende
waterlopen blijven wel het huidig peil behouden.
Door ervoor te zorgen dat de beken blijven stromen
en er juist na het voorjaar geen water op het land
komt te staan, kan de terreinbeheerder het risico op
muggen/knutten beperken.

het projectgebied gaat het waterpeil in de beken
stijgen en kan overstroming plaatsvinden of kan
grondwater boven het maaiveld uitkomen. Dit is
kortstondig omdat het om een hellend gebied gaat
met snelstromende beken. Dat is nu ook al zo.
Inrichting van Emst-Achterhegge tot natuurgebied
heeft daar geen invloed op. Maar de inmeting
die plaats gaat vinden door het waterschap kan
aanleiding geven om het watersysteem aan te
passen.

Wat betekent dit voor omwonenden?

Is het plan al definitief?

We willen niet dat de omliggende landerijen en
woningen last krijgen van eventuele geleidelijke
verhoging van de grondwaterstand. Dat verwachten
we ook niet.
Peilbuizen
Om dit te controleren zijn in en buiten het gebied
peilbuizen geplaatst. Aan de hand daarvan kan
Waterschap Vallei en Veluwe in de gaten houden
of het verhogen van de grondwaterstand in het
natuurgebied van invloed is op de omgeving.
De meetgegevens vóór de uitvoering van de water
maatregelen dienen als 0-meting. De metingen
lopen door tot 5 jaar na uitvoering van de
watermaatregelen. Op basis van de resultaten van
de metingen treffen we, als dat toch nodig blijkt,
maatregelen die negatieve gevolgen teniet doen.

Rekenen met klimaatverandering?

Volgens informatie van Waterschap Vallei
en Veluwe is er bij gemiddelde regenval geen
overstroming van de beek. Naar verwachting wordt
het neerslagpatroon door klimaatverandering
grilliger. Daardoor zal de kans op overstroming
toenemen. Bij hevige neerslag bovenstrooms van

De provincie Gelderland, het Geldersch Landschap
en Kasteelen, Waterschap Vallei en Veluwe en de
gemeente Epe hebben overeenstemming over het
inrichtingsplan zoals dit er nu ligt. De geplande
gesprekken met omwonenden kunnen aanleiding
zijn om het plan op onderdelen bij te stellen.
Die bijstelling gebeurt dan bij het uitwerken
van het plan naar het uitvoeringsbestek voor de
aannemer.

Hoe gaat het verder?

Het inrichtingsplan zal dit najaar worden afgerond.
We verwachten dat we in 2020 met de uitvoering
kunnen beginnen.
De planning ziet er als volgt uit:
Najaar 2018: Afronden inrichtingsplan
Voorjaar 2019:	Aanpassing bestemmingsplan
en aanvraag vergunningen
(Wet Natuurbescherming,
aanlegvergunning inclusief
watervergunning en
ontgrondingsvergunning)
Najaar 2019:	Bestekvoorbereiding
2020:	Aanbesteding en uitvoering

Betrokken organisaties
De provincie ontwikkelt het inrichtingsplan samen
met Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen
(GLK), gemeente Epe en Waterschap Vallei en
Veluwe. De provincie is eindverantwoordelijk voor
de natuurontwikkeling. GLK is eigenaar van diverse
percelen en heeft als beheerder een grote
ecologische kennis. Waterschap Vallei en Veluwe is
betrokken vanwege zijn kennis en
verantwoordelijkheid als beheerder van het
watersysteem en vanuit zijn rol als beheerder van de
grotere watergangen. De gemeente is verant
woordelijkheid voor de recreatie, ruimtelijk beleid
en ontsluiting van het gebied.

Colofon

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de provincie
Gelderland, in afstemming met Stichting Geldersch
Landschap en Kasteelen (GLK), gemeente Epe en
Waterschap Vallei en Veluwe. U ontvangt deze
nieuwsbrief omdat u eigendommen heeft in of
dicht bij het gebied Emst-Achterhegge. Wij houden
u via deze nieuwsbrief op de hoogte van de
ontwikkelingen in het gebied.
Aan- of afmelden voor nieuwsbrief
Gedurende de looptijd van het project ontvangt u
drie keer per jaar een nieuwsbrief, of vaker als er
nieuws is. De nieuwsbrieven sturen we digitaal.
Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet? Stuur dan
een mail naar: emst-achterhegge@gelderland.nl.
Als u geen e-mailadres heeft, neem dan telefonisch
contact op via 026 359 9999, dan sturen wij u de
nieuwsbrief per post. Wilt u deze nieuwsbrief niet
ontvangen? Dan kunt u zich afmelden via ditzelfde
mailadres en telefoonnummer.
Foto’s
De foto’s op pagina 1 en 3 zijn gemaakt door Bas
Klaver. De overige foto’s zijn afkomstig uit de
beeldbank van Saxifraga.

Provincie Gelderland
Markt 11
6811 CG Arnhem
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
026 359 99 99
provincieloket@gelderland.nl
www.gelderland.nl

18 150 314

Verkenning van kansen in Vaassense Beken
Behalve de inrichting van Emst-Achterhegge
naar natuur wordt de levensvatbaarheid van
een aantal andere projecten In het gebied
Vaassense Beken onderzocht. In 2016 heeft een
oriënterend gebiedsproces geleid tot het inzicht
dat er in het gebied Vaassense Beken wel
degelijk kansen zijn voor natuurontwikkeling,
structuurversterking van landbouw, cultuur
historie, toerisme, landschap en leefbaarheid.
Behalve de provincie Gelderland en het
Waterschap Vallei en Veluwe proberen een
vertegenwoordiging van de agrariërs, het
Emster Belang, de Bekenstichting, Geldersch
Landschap en Kasteelen en gemeente Epe een
concrete invulling te geven aan een vervolg. Zo
wordt verkend of een vrijwillige kavelruil voor
agrarische – en natuurdoelen levensvatbaar is.
En zijn gemeente en Emster Belang gestart met
een landschapsregeling voor particuliere
initiatieven langs de Smallertse Beek.
De inrichting van Emst-Achterhegge is als
eerste project al een heel eind op dreef.

