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Wandelt u mee door het Aaltense Goor op 29 februari?
Graag nodigen wij u uit voor een wandeling door het Aaltense Goor op zaterdag 29 februari. Wij nemen u mee
door het gebied en laten zien wat er de afgelopen maanden aan werkzaamheden is verricht en vertellen u over
wat er nog op de planning staat.
De wandeling start om 10.00 uur op de kruising van de Lage Wolboomdijk en de Goordijk te Aalten, bij de
bouwkeet. Vanaf 9.30 uur bent u welkom voor een kop koffie of thee. De wandeling zal uiterlijk om 11.30 uur
afgelopen zijn. De route zal ongeveer twee kilometer zijn en gaat ook over onverhard terrein.

Aanmelden
Loopt u mee tijdens de wandeling op 29 februari? U kunt zich dan voor 25 februari aanmelden bij Sjoukje Rikkerink
(omgevingsmanager) s.rikkerink@wrij.nl of 06 - 13 44 25 37. Heeft u nog vragen over de wandeling? Stel ze dan
aan Sjoukje Rikkerink.

Boomfeestdag met basisschoolleerlingen
Op woensdag 18 maart is het nationale boomfeestdag. De aanleg van nieuwe natuur is
een belangrijk onderdeel van de herinrichting van het Aaltense Goor. Alle leerlingen
van de bovenbouw van basisschool CBS Barlo uit Aalten trekken daarom samen met
medewerkers van Staatsbosbeheer en het waterschap het gebied in om bomen te
planten.
Vooraf krijgen leerlingen een les aangeboden door medewerkers van het waterschap
en Staatsbosbeheer over de bijzondere natuur in het gebied, maar ook wat erbij komt
kijken om dit gebied mooi te houden.

Uitvoeringswerkzaamheden Aaltense Goor en Zwarte Veen
De werkzaamheden in het Aaltense Goor
zijn in volle gang en er is al veel gedaan. Het
Wilgenbos aan de Boterdijk is eind 2019
gekapt en het hout afgevoerd. Op dit
moment wordt de bovengrond afgeplagd
om hiermee de gewenste natte en
voedselarme bodemomstandigheden te
creëren.
De meeste afgegraven grond wordt
vervoerd naar omliggende agrarische
percelen. Hier wordt de grond gebruikt om
laagtes in de percelen op te vullen. Een klein
deel van de grond wordt gebruikt om de sloten parallel aan de Boterdijk te dempen en om lage wallen om het
gebied te leggen. Hiermee houden we (regen-)water vast op dit perceel.
Afgelopen week is er gestart met het aanplanten van
nieuwe hagen op het noordelijke deel van het perceel aan
de Boterdijk
Ook in het bestaande natuurgebied het Aaltense Goor
wordt er door aannemersbedrijf NEGAM hard gewerkt
aan het verschralen van een aantal graslanden. Ook hier
wordt de in het verleden opgebrachte voedselrijke
bovenlaag afgegraven. De meeste graslanden zijn klaar,
momenteel wordt er nog gewerkt aan de graslanden in
het zuidelijk deel van het Aaltense Goor. Ook staat de
aanleg van enkele parkeerplaatsen, het ruiterpad en wandelpaden op de planning. De inrichtingsmaatregelen in
het Zwarte Veen (aanleg strook natuur, watergangen en wandelpaden) worden uitgevoerd zodra de gemeente
Oude IJsselstreek de gronden hiervoor beschikbaar heeft gemaakt.
De uitvoeringswerkzaamheden verlopen tot op heden voorspoedig en volgens planning!
Voor vragen over bereikbaarheid, en ander praktische informatie over de uitvoering van de werkzaamheden kunt
u de uitvoerder Lucas Boogaerdt van aannemingsbedrijf Negam benaderen, 06-82414932, l.boogaerdt@negam.nl.

Meld u aan voor de WhatsApp groep uitvoeringswerkzaamheden
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken van de werkzaamheden? Meld u dan aan voor de
WhatsApp groep. In deze app plaatsen wij updates over de stand van zaken zoals waar we werken, waar het
grondtransport plaatsvindt en overige zaken. Enkel de beheerder kan berichten plaatsen in de WhatsApp groep.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar b.engbersen@negam.nl.

Verkoop woningen
De drie wooneenheden ter plaatse van de voormalige agrarische bedrijfslocatie staan in de verkoop en zijn
momenteel onder bod. Het betreft de woningen aan de Goordijk 1a en 1-3.

Kavelruil
Onder leiding van LTO worden op dit moment de mogelijkheden voor onder andere landbouwstructuurverbetering
verkend. De kavelruilcommissie is hard aan het werk om te komen tot ruilplannen. De gronden die in eigendom
zijn van de provincie Gelderland (voormalig agrarisch bedrijf; het nieuwe natuurperceel Boterdijk en de veldkavels)
worden in het kavelruilproces ingebracht. Daarnaast verkent de gemeente Oude IJsselstreek de
(pacht)ruilmogelijkheden in het Zwarte Veen en zorgt zij ervoor dat de gronden beschikbaar komen voor de
uitvoering van de inrichtingsmaatregelen.
Ruilingen
De kavelruilcommissie is drie keer bijeen geweest om ruilingen te bespreken en hoe vervolgstappen kunnen
worden gezet. Een groot aantal agrariërs hebben zich inmiddels aangemeld. Tijdens een eerste verkenning is
gesproken over de ruilmogelijkheden ten westen van het Aaltense Goor. De kavelruilcoördinator is in gesprek met
een aantal agrariërs. Ook aan de oostkant lopen er gesprekken om tot ruilingen te komen. Bij een aantal zou dat
een mooie stap voorwaarts in de ontwikkeling van agrarische bedrijven zijn. Maar om daar te komen moeten nog
aantal kleinere tussenstapjes worden gemaakt.
Pachtruilingen Zwarte Veen
De gemeente heeft een begin gemaakt om de verpachting in het Zwarte Veen te verbeteren. Zoals het nu lijkt zal
in het najaar gestart worden met verplaatsing van de waterschapsloot waardoor een efficiëntere kavelomvang kan
worden verkregen. Eventuele eigendomsruil behoort hier ook tot de mogelijkheden.
Wilt u ook gebruik maken van de kavelruil? Neem dan contact opnemen met Frans Baack: 06 - 10309155 of
baackf@gmail.com.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)
Binnen de uitvoeringsovereenkomst ‘Aaltense Goor & Zwarte Veen’ is afgesproken om de waterhuishouding in het
gebied rondom het Aaltense Goor te verbeteren. Deze kwaliteitsverbetering vindt plaats onder regie van LTO in
samenwerking met het waterschap middels een zogenaamde ‘DAW-aanpak’. DAW staat voor Deltaplan Agrarisch
Waterbeheer. Het doel is om de waterhuishouding op perceelsniveau te verbeteren, bijvoorbeeld door het verlies
aan nutriënten te verminderen. Dat komt ten goede aan zowel de bedrijfsvoering van de agrariër (o.a.
gewasproductie) als aan de waterkwaliteit in het algemene belang.
Meer informatie over DAW kunt u vinden via de website www.agrarischwaterbeheer.nl.
Binnenkort wordt een eerste inventarisatieronde uitgevoerd in de omgeving van het Aaltense Goor om de
interesse voor een dergelijke aanpak te polsen. Bij voldoende interesse worden in een vervolgproces concrete
verbeteringsmaatregelen gedefinieerd. Het Kadaster zal op korte termijn starten met de verdere communicatie
over dit onderwerp!

Contact
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Sjoukje Rikkerink, omgevingsmanager voor het project Aaltense Goor –
Zwarte Veen, 06-13442537, s.rikkerink@wrij.nl

Dit is een nieuwsbrief van de samenwerkende partijen, van het project 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.

