Nieuwsbrief Aaltense Goor – Zwarte Veen, 26 april 2022

Dit is een nieuwsbrief van de samenwerkende partijen, van het
project Herinrichting Aaltense Goor - Zwarte Veen

Waterschap Rijn en IJssel werkt met o.m. de gemeente Aalten, de gemeente Oude IJsselstreek,
Staatsbosbeheer, LTO Noord afdeling Oost Achterhoek en de provincie Gelderland aan de
ontwikkeling van een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem in het stroomgebied van de
Baakse Beek en Veengoot. Het natuur- en landschapsreservaat Aaltense Goor en het Zwarte Veen,
gelegen binnen de driehoek Aalten, Varsseveld en Lichtenvoorde, wordt heringericht. Het
uitvoeringsprogramma voorziet in landbouwstructuurverbetering, natuurontwikkeling en -herstel,
waterberging en waterretentie, recreatief medegebruik en landschapsbeleving van het gebied.

Goedbezochte bijeenkomst herinrichting Zwarte Veen
Ongeveer 70 personen keken dinsdag 22 maart mee naar de plannen voor de herinrichting van het
Zwarte Veen tijdens de inloopbijeenkomst in De Radstake.
Over het algemeen is er door de bezoekers enthousiast gereageerd op de nieuwe ontwikkelingen in
het Zwarte Veen. We merken dat het een gebied is waar veel gewandeld en gefietst wordt en waar
ook veel ruiters komen. Over de toegankelijkheid voor paarden kwamen meerdere vragen. Er komt
een aanpassing in het plan waarmee we een oplossing bieden voor bestaande ruiter- en menverbindingen. Daarnaast waren er verzoeken voor een aanpassing in de wandelpaden, zodat de rust
voor natuur op bepaalde plekken blijft gewaarborgd. Ook daarvoor komt een kleine aanpassing in
het plan. Enkele fietsers hadden vragen over de mogelijkheden in het gebied. Zij waren met name
erg positief over het semi-verharde fietspad dat langs de Eerste Diek wordt aangelegd. Verder
hebben we toegelicht hoe we uitgaan van spontane ontwikkeling van struwelen, door de
bovengrond af te plaggen, waardoor een spontane struweelvegetatie ontstaat behorend bij een
hoogveenontginningsgebied. Hierdoor kan een gedeelte van het gebied zich tot natuur ontwikkelen.

De vragen met betrekking tot het parkeren op en rond de Vennebulten konden nog niet beantwoord
worden, omdat daarvoor onderzoek gedaan en afwegingen gemaakt moeten worden alvorens tot
een plan te komen. Wel is duidelijk dat we wild parkeren langs de Landstraat willen voorkomen.
Daarnaast lagen er ook schetsen voor de mogelijk toekomstige ontwikkeling van de hei op de
Vennebulten. Dit is geen onderdeel van de herinrichtingsplannen van het Zwarte Veen. Hiervoor
wordt een aparte procedure gevolgd. De inwoners waren vooral positief over de ontwikkeling met
meer struweel (struikgewas) en natuur, in combinatie met struinpaden én het behoud van
landbouw. Hoewel er ook geluiden waren dat landbouwgrond meer behouden moet worden, wordt
vooral de balans tussen natuur, recreatie en landbouw gewaardeerd. Zoals een van de bezoekers zei:
“Het kan een mooi voorbeeld worden hoe landbouw en natuur hand in hand kunnen gaan”.
De definitieve kaarten en aanvullende informatie staan op de website van Waterschap Rijn en IJssel:
www.wrij.nl. Hier is een hele pagina voor dit project ingericht. Daarnaast wordt u op de hoogte
gehouden van de ontwikkelingen in het Gemeentenieuws en op de social mediakanalen van de
gemeente Oude IJsselstreek.

Overzichtskaarten van het definitief ontwerp Zwarte Veen en de aanpassingen van de wandel- en ruiterpaden, zoals te
vinden op de website van het waterschap.

Eindresultaat kavelruil Aaltense Goor en Zwarte Veen
Het proces voorafgaand aan de kavelruil liep van 2010 tot 2018 en was lang en enerverend. De
afgelopen drie jaar zijn er echter wel mooie resultaten bereikt. Er zijn in totaal 141 ha geruild met 49
deelnemers in 6 afzonderlijke projecten.
Een aantal agrarische bedrijven heeft de keuze gemaakt om te stoppen. Ook in dit gebied. Dat is
altijd jammer. Maar voor degenen die doorgaan betekent dit een versterking. Het is mooi om te zien
dat dit in deze kavelruil kon worden ingevuld.
Ook in Zwarte Veen is een mooie ruiling tot stand gekomen met huiskavelvergroting voor 2
bedrijven, 7 ha natuur en een verbeterde waterhuishouding en verkaveling. Een overzicht van de
kavelruil vindt u in het onderstaande overzicht.

Gebiedswandelingen door het Zwarte Veen
In de maand juni organiseert het waterschap twee gebiedswandelingen, één op een avond en één
op een zaterdag. Tijdens deze wandelingen is er de mogelijkheid om de kaarten in te zien, vragen te
stellen en één en ander gezamenlijk in het terrein te bekijken en te bespreken. We houden u op de
hoogte van de precieze datums van de wandelingen en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

Contact
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Ronald Broekhuizen, projectmanager voor het project
Aaltense Goor – Zwarte Veen, 06-51427514, r.broekhuizen@wrij.nl

