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In deze nieuwsbrief vertellen we u graag meer over de extra onderzoeken 
naar grondwater, en muggen en knutten. De uitvoering van de plannen 
schuift - door de onderzoeken en de aanpassingen in het plan - opnieuw 
op. We hopen dat we na de zomervakantie van 2023 met de maatregelen 
op gronden van Geldersch Landschap & Kasteelen kunnen beginnen.

Concept-inrichtingsplan 
aanpassen
Eind 2020 is een concept-inrichtingsplan 
gepresenteerd. Daar zijn ruim 20 reacties op gekomen. 
In een aantal reacties is gevraagd om extra onderzoek 
naar muggen en knutten, en naar de effecten van 
het grondwater. In andere reacties is ingegaan op de 
concrete maatregelen die zijn voorgesteld. Inmiddels 
heeft Geldersch Landschap & Kasteelen nieuwe 
gronden in het Wisselse Veen in bezit gekregen,  
om ook die als natuurgebied in te richten. 

Bosgroep Midden Nederland bekijkt nu op welke 
punten het concept-inrichtingsplan aangepast moet 
worden. Dit najaar krijgen we de resultaten, die we 
delen met de klankbordgroep en (andere) 
omwonenden. 

Grondwater-onderzoeken
Het grondwater dat in het Wisselse Veen aan de 
oppervlakte komt, zorgt voor een bijzondere vegetatie. 
Dit is een voor Nederland unieke situatie die we 
willen behouden en versterken, namelijk door een 
deel van het gebied natter te maken. Om de gevolgen 
hiervan voor de bewoners en de grond eigenaren in 
het (stroom)gebied beter in beeld te krijgen, zijn we 
begonnen met extra onderzoek. 
• Zo’n half jaar geleden hebben we peilbuizen 

geplaatst. Daarmee volgen we de grondwater-
standen. 

• We hebben afgelopen jaar een model gemaakt om 
de loop van het grondwater in beeld te brengen. 
Hiermee zijn effecten van de voorgenomen 
maatregelen op grondwaterstanden en 
grondwaterstroming in de toekomst aan te geven. 
Het model werkt, dus daar gaan we verder mee 
aan de slag.

De conclusie is dat de voorgenomen maatregelen uit 
het concept-inrichtingsplan goed zijn voor de natuur 
en geen overlast zullen veroorzaken. Deze conclusies 
zijn ook besproken met de klankbordgroep. 



Muggen en knutten
Bij de presentatie van het concept-inrichtingsplan 
(december 2020) is door bewoners naar voren 
gebracht dat de voorgenomen maatregelen zouden 
leiden tot meer overlast van muggen en knutten.  
In opdracht van provincie Gelderland is door Stichting 
Bargerveen (in samenwerking met Altenburg & 
Wymenga) onderzoek gedaan naar de aanwezigheid 
van muggen en knutten in het Wisselse Veen.  
De huidige situatie is in beeld gebracht door middel 
van veldbezoeken, er zijn interviews met bewoners 
gehouden en er is literatuuronderzoek gedaan. 
Hieruit bleek dat het risico op overlast zich op dit 
moment al in de hoogste klasse bevindt. Er kunnen 
dus (al) incidentele plaagsituaties zijn. Die overlast 
wordt vooral veroorzaakt door knutten die in 
veengronden voorkomen. Overlast van steekmuggen 
is niet geconstateerd. De resultaten zijn ook 
besproken met de klankbordgroep. 

Bargerveen gaat nog onderzoeken of de geplande 
herinrichting van het gebied een extra bijdrage levert 
aan de overlast van knutten, bijvoorbeeld doordat de 
knutten dichter bij bestaande woningen komen of 
doordat de knutten over een langere periode en in 
een groter gebied aanwezig gaan zijn. Hiervoor 
worden insectenvallen in het gebied geplaatst.  
De resultaten van het eerste jaar (de nulmeting) 
krijgen we dit najaar. Die betrekken we dan bij de 
aanpassing van het inrichtingsplan. In totaal gaan 
we muggen en knutten 5 jaar volgen. 

Bij de monitoring van stekende insecten wordt gebruik gemaakt van verschillende typen vallen.  
Van links naar rechts: de standaard dazenval, piramideval en CO2/lichtval.

Voorlopige planning: start na 
zomervakantie 2023
De uitvoering van de plannen schuift door de 
vervolgonderzoeken opnieuw op. Daarnaast kan  
in een natuurgebied niet elk gewenst moment in  
het jaar begonnen worden met de uitvoering van 
maatregelen, bijvoorbeeld door het broedseizoen.  
We hopen dat we na de zomervakantie van 2023 met 
de maatregelen op gronden van Geldersch Landschap 
& Kasteelen kunnen beginnen.

Gemeentenieuws: verkeersplan 
ligt ter inzage
Vorig jaar heeft gemeente Epe met een klankbord–
groep en bewoners van Wissel en omgeving een 
verkeersplan gemaakt voor het gebied rond Wissel. 
De gemeente heeft het rapport ‘Verkeersplan Wissel’ 
afgelopen week in concept vastgesteld. U kunt het 
inzien via www.epe.nl/terinzage en binnen 8 weken 
uw gemotiveerde zienswijze indienen.



Reddingsplan voor zeldzame 
kleine valeriaan succesvol
Kleine valeriaan is een 15-30 cm hoog kruid uit  
de kamperfoeliefamilie. Het kruid was vroeger 
algemeen, maar staat tegenwoordig op de Rode 
Lijst van bedreigde planten. Enkele jaren geleden 
ontdekte een vrijwilliger van Geldersch Landschap & 
Kasteelen deze zeldzame plant in het Wisselse Veen. 
Er werd een project gestart om de plant te 
vermeerderen en dat is gelukt! Afgelopen oktober 
zijn zowel nieuwe plantjes als zaad teruggebracht in 
het gebied. Lees het nieuwsbericht op de website van 
GLK.  

Colofon
Deze nieuwsbrief is een initiatief van provincie 
Gelderland en komt tot stand in samenwerking met 
Geldersch Landschap & Kasteelen, Waterschap Vallei 
en Veluwe en gemeente Epe. 

Aan- en afmelden voor nieuwsbrief
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u eigendommen 
heeft in of dicht bij het Wisselse Veen, omdat u 
omwonende bent of in het verleden betrokken was bij 
ontwikkelingen in het gebied. Gedurende de looptijd 
van het project ontvangt u 2 keer per jaar een 
nieuwsbrief, of vaker als er nieuws is.  
De nieuwsbrieven sturen we digitaal. Ontvangt u de 
nieuwsbrief nog niet en wilt u op de hoogte blijven 
van de ontwikkelingen in het gebied? Stuur dan een 
mail naar: wisselseveen@gelderland.nl. Wilt u deze 
nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich 
afmelden via dat mailadres. 

Inloopbijeenkomsten over het Wisselse 
Veen
Naast de nieuwsbrief organiseren wij gedurende de 
looptijd van het project inloopbijeenkomsten voor in- 
en omwonenden, eigenaren en grondgebruikers van 
het Wisselse Veen. De bijeenkomsten kondigen we 
aan via deze nieuwsbrief en via de lokale huis-aan-
huisbladen. (Mits Covid-maatregelen het toelaten). 

Meer informatie op website
Achtergrondinformatie, documenten en de laatste 
twee nieuwsbrieven kunt u raadplegen op  
www.gelderland.nl/wisselse-veen. 

Bijzondere natuur beschermen en 
versterken

Het Wisselse Veen is een afwisselend gebied met 
natte graslanden, vennen, kwelbeken, broekbosjes 
en sloten op de grens van de Veluwe. In het 
waardevolle doorstroomveen groeien zeldzame 
planten, zoals blauwe knoop en waterdrieblad. Er 
broeden vogels als rietgors, waterral en watersnip. 
We willen het leefgebied van onder andere deze 
planten en dieren verbeteren en het 
doorstroomveen herstellen. Veel zeldzame planten 
en dieren hebben het namelijk moeilijk. Hun 
leefgebied is klein en de grond is in delen van het 
gebied te droog en te voedselrijk. Als we de 
omstandigheden verbeteren, dan kan de natuur 
zich herstellen.
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