Nieuwsbrief Aaltense Goor – Zwarte Veen, mei 2020

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 verbeterde landschapsbeleving van het
gebied.

Uitvoeringswerkzaamheden Aaltense Goor en Zwarte Veen
De werkzaamheden in het Aaltense Goor zijn bijna klaar! Er is door door aannemersbedrijf NEGAM
hard gewerkt om alle grondverzet voor het vogelbroedseizoen af te krijgen. Tijdens het
broedseizoen, ruwweg van half maart tot en met juli, mag er niet in de natuurpercelen zelf worden
gewerkt. Ondanks de soms erg natte terreinomstandigheden waaronder moest worden gewerkt
afgelopen winter, is het gelukt.
De nieuwe wandelpaden op het perceel aan de Boterdijk zijn nog niet opengesteld. Op dit moment
nestelen hier bijzondere dieren, zoals de beschermde grutto. Om de natuur niet te storen worden de
rasters later in het seizoen aangelegd en zijn de paden vrij toegankelijk.
Hieronder wat impressies van het resultaat en wat sfeerbeelden van het Aaltense Goor tijdens de
natte winterperiode.

De foto linksboven is gemaakt door Wim Houwers, de overige foto’s door Waterschap Rijn en IJssel.

Nu de werkzaamheden in het Aaltense Goor bijna klaar zijn is het gemakkelijker om aan te geven
wat er de komende maand nog gaat gebeuren. We gaan het gemaal aan de Boterdijk verplaatsen.
Deze wordt een kwartslag ‘gedraaid’ zodat het water niet wordt afgevoerd naar de Veengoot maar
richting het Aaltense Goor wordt gebracht. Verder wordt er nog diezelfde plek een nieuwe duiker
aangebracht onder de Boterdijk. Beide maatregelen zijn bedoeld om meer water vast te houden in
het gebied.
In het komende najaar en winter gaan we nog aan de slag met het opruimen van een behoorlijke
hoeveelheid aangetroffen puin in het perceel van de Boterdijk en plaatsen we de laatste rasters in
het Aaltense Goor en op perceel Boterdijk
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.

Stand van zaken kavelruil
Onder leiding van LTO worden op dit moment de mogelijkheden voor 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 heeft de gemeente
Oude IJsselstreek de (pacht)ruilmogelijkheden in het Zwarte Veen verkent en zorgt zij er daarmee
voor dat de gronden beschikbaar komen voor de uitvoering van de inrichtingsmaatregelen.

Eerste kavelruil een feit
Ondanks de moeilijke omstandigheden veroorzaakt door het Corona-virus is deze maand de eerste
kavelruil binnen het Aaltense Goor bij de notaris getransporteerd. Het betreft een ruil met 9
deelnemers en 36,5 hectare grond. Met deze kavelruil wordt het volgende gerealiseerd:
-

Huiskavelvergrotingen van 22,5 hectare voor twee bedrijven
afstandsverkorting van 6 km voor 2 percelen van in totaal 9 hectare.
Veldkavelvergroting van 5 hectare
Twee landschapselementen van 4000 m2 bos en 2800 m2 natuur(kikkerpoel) worden
toegedeeld voor beter onderhoud aan naast liggende
2,5 hectare is tijdelijk geparkeerd bij de provincie Gelderland.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)
Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheerproject ‘Aalten Barlo’ gaat nu van start. In de
uitvoeringsovereenkomst ‘Aaltense Goor & Zwarte Veen’ afgesproken de waterhuishouding in het
gebied rond Aalten Barlo te verbeteren. Deze kwaliteitsverbetering vindt plaats onder regie van LTO
in samenwerking met het waterschap. De DAW aanpak is gebaseerd op het uitgangspunt dat
grondeigenaren (meest agrariërs) zelf het beste kunt bepalen wat nodig is om hun gronden, en
daarmee indirect de regio, klimaat- en toekomstbestendig te maken. Grondeigenaren kunnen
aangeven wat volgens hen op de agenda moet komen te staan. Samen met de gebiedspartijen
zetten we ons in om deze agenda uit te voeren.

Onderwerpen waaraan u kunt denken zijn verbetering van het watersysteem op perceelsniveau,
bodemstructuur, gewasbescherming, organische stofgehalte, (randen)beheer, mest, biodiversiteit,
waterbeschikbaarheid, erfaanpassing, nutriëntenkringloop, bodemerosie, gewaskeuze. Meer
informatie over DAW en het project vindt u ook op de website
https://agrarischwaterbeheer.nl/content/daw-aalten-barlo.

Individuele gesprekken
De uitnodigingsbrieven aan grondeigenaren (Aalten - Barlo) om deel te nemen gaan binnenkort de
deur uit. Hierbij schrijven we eigenaren aan met een oppervlak groter dan 4 hectare. We starten met
individuele gesprekken. Bij voorkeur persoonlijk aan de keukentafel. Als dit niet kan, dan telefonisch.
Vanwege corona zal er voorlopig geen gebiedsbijeenkomst plaatsvinden. Als grondeigenaar nodigen
we u van harte uit u aan te melden voor een inventariserend gesprek met onafhankelijk agrarisch
coach Rob Huinink (06-13807901 of info@huininkadvies.nl) over de waterhuishouding ter plaatse
van uw percelen en om uw ideeën over een toekomstbestendige bedrijfsvoering te delen. Voor
vragen over het project kunt u terecht bij projectleider Ananda Buesink (06-31758816
ananda.buesink@kadaster.nl) of bij de klankbordgroep, bestaande uit Christel Frenken (0621220341) en Henri van Eerden (0543-473858).

Verkoop woningen
De drie wooneenheden ter plaatse van de voormalige agrarische bedrijfslocatie zijn inmiddels
verkocht. Het betreft de woningen aan de Goordijk 1a en 1-3.

Herinrichting Zwarte Veen
Voor de herinrichting van het Zwarte Veen de gemeente Oude IJsselstreek gronden beschikbaar
gemaakt voor de aanleg van een tweetal nieuwe watergangen, een strook nieuwe natuur en de
aanleg van recreatieve voorzieningen. Onder regie van de gemeente wordt hier samen met de
partners een ontwerpproces opgestart om de maatregelen verder uit te werken in een
inrichtingsplan.

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

