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Bent u ook benieuwd hoe we natuur willen ontwikkelen bij u in 
de buurt? We hebben daarover een korte film voor u gemaakt. 
We willen het gebied Emst-Achterhegge als natuur inrichten  
om zo een verbinding te maken tussen de bossen van de Veluwe 
en vochtige schraallanden en vochtige bossen in de IJsselvallei. 
Eerder hebben we onze plannen hiervoor al aan u laten zien.  
De afgelopen twee jaar hebben we de plannen verbeterd naar 
aanleiding van uw reacties en goede suggesties. 

Kijkt u ook naar het vernieuwde plan? We horen daarna graag  
uw mening. Bijvoorbeeld door op 13 of 19 januari (online) met  
u te spreken.

Provincie Gelderland heeft samen met Geldersch 
Landschap & Kasteelen, gemeente Epe en 
Waterschap Vallei en Veluwe een plan gemaakt  
om natuur te ontwikkelen in Emst-Achterhegge, 
het zogenaamde ‘inrichtingsplan’. Ruim twee jaar 
geleden hebben we omwonenden en belangheb-
benden laten zien wat we wilden gaan aanpassen in 
het gebied, tijdens een inloopbijeenkomst in zaal 
Forellenkwekerij ’t Smallert. Dat wekte toen vele 
vragen, zorgen en wensen op. Bijvoorbeeld over  
het watersysteem nu en in de toekomst, over het 
beheer na de inrichting tot natuurgebied, en over  
de overlast door muggen en knutten. We hebben 
verschillende onderzoeken gedaan. En we hebben  
u vervolgens met nieuwsbrieven geïnformeerd over 
deze onderzoeksresultaten en over hoe we met uw 
opmerkingen aan de slag zijn gegaan. Sommige 
onderwerpen hadden wat meer onderzoekstijd nodig 
dan in eerste instantie verwacht. En door de corona-
crisis is het werk iets vertraagd. Maar nu ligt er een 
aangepast ontwerp dat we u graag laten zien.



Heeft u geen internet?
Om het plan en de begeleidende film te kunnen 
bekijken, heeft u internet nodig. Misschien kunt  
u de film bij een familielid of bij buren bekijken?  
Als u dit liever niet doet, maar toch graag meer  
over ons natuurplan wilt weten, kunt u bellen  
naar onze omgevingsmanager Meike van Haren via 
026 359 99 99. (Tussen kerst en oud en nieuw is zij 
niet bereikbaar).

Bekijk het plan en de film op  
onze website
Het ontwerp presenteren we u graag door middel 
van een film, omdat een fysieke bijeenkomst met  
de huidige corona-maatregelen niet mogelijk is.  
De film duurt 15 minuten. Bekijk de film op  
www.gelderland.nl/film-emst.

Meer informatie over het plan 
U kunt op www.gelderland.nl/film-emst meer 
informatie vinden over het natuurplan. Er staat een 
kaart van het gebied met alle maatregelen die we 
graag willen nemen. En er staat een document 
waarin we wat dieper op de maatregelen ingaan. 

Reageert u uiterlijk 6 januari op het plan?
We horen graag wat u van de maatregelen in het 
plan vindt. Of de maatregelen duidelijk zijn, of u 
nog vragen of suggesties heeft. U kunt daarvoor een 
reactieformulier <link eronder naar gelderland.nl/
film-emst> invullen op onze website. Ook kunt u in 
dit formulier aangeven op welke manier u het liefst 
met ons contact hierover heeft: via een online 
gesprek op 13 of 19 januari, per e-mail of via de 
telefoon. 
Heeft u een suggestie die past in ons plan voor 
natuurherstel, dan nemen we deze mee in het 
definitieve plan. Uw reactie ontvangen we graag 
uiterlijk 6 januari 2021.

Veelgestelde vragen en antwoorden
Als u geïnteresseerd bent in wat uw mede-
omwonenden vragen, bekijk dan af en toe  
onze webpagina over de film. Daar plaatsen  
we ook de veelgestelde vragen met bijbehorende 
antwoorden.  

Bijzondere natuur behouden  
en versterken
Emst-Achterhegge is van nature een vochtig 
gebied. Dit komt onder meer door constante 
aanvoer van kwelwater vanaf de Veluwe. In de 
oevers van sloten en greppels zijn nog restanten 
aanwezig van de oorspronkelijke rijkdom aan 
planten. Met de juiste maatregelen, zoals het 
afgraven van de voedselrijke bovenlaag, kunnen 
we de omstandigheden in Emst-Achterhegge 
geschikt maken, zodat de oorspron kelijke 
plantensoorten weer terug kunnen komen.  
Als het gebied bloemrijker wordt, profiteren  
ook dieren daarvan. We verwachten hier in  
de toekomst meer vlinders en vogels boven  
de graslanden te zien. 

Vervolg
Na 6 januari verwerken we uw input op het voor-
ontwerp in een definitief ‘ontwerp inrichtingsplan’. 
Als we hier nog aanzienlijke veranderingen in 
aanbrengen, laten we u dat weten. Daarna starten 
we met de procedures: het wijzigen van het bestem-
mingsplan en het aanvragen van vergunningen 
(zoals een ontheffing op de Wet Natuurbescherming, 
een omgevingsvergunning en een waterver-
gunning). Als de vergunningen in ontwerp klaar 
zijn, leggen gemeente en waterschap de stukken ter 
visie. Belanghebbenden kunnen dan een zienswijze 
indienen tegen het besluit. We hopen dan na de 
zomer van 2021 te beginnen met het verbeteren van 
de natuur. 

Er is nog een natuurplan rondom Epe
Ook in het gebied Wisselse Veen werken we  
aan het herstellen van natuur. Dat plan leggen  
we ook in december voor aan bewoners en  
geïnteres seerden. Meer informatie vindt u op  
www.gelderland.nl/wisselse-veen. 

Colofon
Deze uitnodiging is een initiatief van provincie 
Gelderland, in afstemming met Geldersch 
Landschap & Kasteelen (GLK), gemeente Epe  
en Waterschap Vallei en Veluwe. U ontvangt de 
uitnodiging omdat u in of dicht bij het gebied  
Emst-Achterhegge woont, gronden bezit of  
gronden in gebruik heeft. 

Aan- of afmelden voor nieuwsbrief of andere 
vragen
Gedurende de looptijd van het project ontvangt u 
enkele keren per jaar een nieuwsbrief, of vaker als 
er nieuws is. De nieuwsbrieven sturen we digitaal. 
Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet? Of heeft u 
andere vragen? 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 
meer ontvangen? Dan kunt u zich afmelden via  
ditzelfde mailadres en telefoonnummer.

Meer informatie op website
Achtergrondinformatie en documenten,  
zoals verschenen nieuwsbrieven, vindt u op  
www.gelderland.nl/emst-achterhegge. 
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