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Beste betrokkenen van het Vennengebied, 

 

Het vennengebied tussen Wijchen en Overasselt is 

ernstig verdroogd. De vennen zijn geleidelijk aan 

steeds kleiner geworden of zelfs helemaal 

opgedroogd. De provincie Gelderland werkt nauw 

samen met Staatsbosbeheer (SBB), Waterschap 

Rivierenland (WSRL), Zuidelijke Land- en 

Tuinbouworganisatie (ZLTO), gemeenten Heumen 

en Wijchen, Dienst Landelijk Gebied (DLG) om deze 

verdroging aan te pakken. Daarnaast wordt steeds 

meer contact gezocht met bewoners en gebruikers 

van het gebied. 

 

De provincie Gelderland biedt u, met deze eerste 

Vennengebied.info, de laatste stand van zaken aan 

over de gebiedsontwikkeling Hatertse en 

Overasseltse Vennen. Wij hebben u hierover kort 

geleden geïnformeerd, waarbij u gevraagd bent een 

aanmelding via de mail te doen met toestemming 

voor het toezenden van deze Vennengebied.info. 

Deze info willen wij u met regelmaat toesturen om 

u op de hoogte houden van de gebeurtenissen in en 

rond het Vennengebied. Ook op de website 

http://www.gelderland.nl/vennengebied  

kunt u de laatste stand van zaken over het project 

vinden. Daar is ook een lijst samengesteld met veel 

gestelde vragen. Wilt u deze Vennengebied.info 

niet meer ontvangen dan kunt u een mail sturen 

naar a.janssen@gelderland.nl  

 

Gebiedscommissie Vennengebied 

De Klankbordgroep Vennengebied en 

Gebiedscommissie Vennengebied hebben 

ingestemd met het bijgestelde plan van de 

provincie Gelderland voor het Vennengebied en 

Overasseltse Broek. 

 

In dit bijgestelde plan wordt de bomenkap in het 

gebied beperkt tot de belangrijkste 30 à 40 hectare. 

Met deze bijstelling wordt tegemoet gekomen aan 

de wens van de bewoners in het gebied. Een aantal 

maatregelen zijn in ieder geval noodzakelijk, zoals 

de omvorming van bos naar heide gecombineerd 

met het dempen van sloten.  

 

 

 

Nummer 1 

 

 

Met het kappen van naaldbomen wordt de 

verdamping flink teruggebracht en komt de neerslag 

voor een groter deel ten goede aan de vennen. Door 

greppels en sloten af te dammen of te dempen blijft 

meer water in het gebied.  

 

Bij het maken van de plannen is zoveel mogelijk 

geprobeerd de overlast te beperken. Hiervoor wordt 

op dit moment in overleg met grondgebruikers en 

gemeenten de mogelijkheden van kavelruil en 

grondverwerving bekeken. Met bijvoorbeeld het 

ophogen van (een deel van) een perceel, het 

aanbrengen van drainage, het graven van een poel of 

het ruilen/verkopen van grond wordt geprobeerd de 

voorziene schade zoveel mogelijk te beperken.  

 

 

 

Activiteiten in de vennen 

De zomer laat zich zien in het vennengebied rond 

Overasselt; de schaapskudde van De Wassum trekt 

rond op de heide. Twee keer acht weken lang leidt de 

herder zijn kudde volgens een gedetailleerd plan van 

Staatsbosbeheer door het gebied om de schapen te 

laten grazen. Hierdoor blijft de heide mooi divers en 

open.  

 

De schapen voeren door te grazen een belangrijk deel 

van het beheer in dit gebied uit. Daarom bepalen de 

medewerkers van Staatsbosbeheer van tevoren heel 

nauwkeurig waar de kudde in een bepaald jaar moet 

grazen en hoe intensief.  



Dit wordt besproken met de herders voordat ze het 

gebied in gaan en wordt achteraf geëvalueerd. 

Begrazen gebeurt langs de venranden en op de 

natte heide en de droge heide. 

 

Door de schapen meer en minder intensief te laten 

grazen krijg je meer afwisseling in de heide waar 

heel veel plantjes en dieren van profiteren. Maaien 

– dat gebeurt hier ook regelmatig - levert in 

vergelijking minder diversiteit op de hei op. Door 

het grazen, kunnen de typische plantensoorten van 

de heide zich sneller ontwikkelen omdat de bodem 

voedselarmer wordt. Alle variatie maakt de hei heel 

aantrekkelijk voor vlinders, insecten en andere 

dieren.  

 

Kavelruil 

Voor het gebied Hatertse- en Overasseltse vennen 

en het Overasseltse Broek is de Dienst Landelijk 

Gebied (DLG) gestart met kavelruil. 

Deze kavelruil wordt uitgevoerd in opdracht van 

provincie Gelderland ter verbetering van de 

landbouwstructuur, uitbreiding van mogelijkheden 

voor waterberging en realisatie van de EHS en 

vooral de ecologische verbindingszone Heumen- 

Horssen.  

 

Kavelruilcoördinator 

Potentiële deelnemers zullen benaderd worden 

door de speciaal hiervoor aangestelde 

kavelruilcoördinator, de heer Cor de Kleijn  

(06-40683202).  

 

De uitwerking van de ruilingen gebeurt vervolgens 

in samenwerking met de Stichting Bevordering 

Kavelruil Gelderland (SBKG). Ook andere zaken die 

verband houden met ruilingen zoals 

grondverwerving kunnen met de 

kavelruilcoördinator worden besproken. 

 

Waarom kavelruil 

Eén van de belangrijkste voordelen aan een 

kavelruil is dat de agrarische structuur er fors op 

vooruit kan gaan. Grond kan dichterbij de huiskavel 

komen te liggen en de grond ondergaat een 

kwalitatieve verbetering waardoor water voortaan 

sneller afgevoerd kan worden.  

 

Het Waterschap Rivierenland is in het gebied bezig 

om de waterhuishouding te verbeteren. Sloten in 

de Overasseltse Broek zijn te smal, waardoor water 

niet voldoende wordt afgevoerd. De huidige aanpak 

slaat twee vliegen in één klap: de kavelruil en de 

waterhuishouding worden aangepakt. 

 

 

 

 

Vergunningenaanvraag 

Nu de gebiedscommissie heeft ingestemd met het 

aangepaste plan kunnen de formele procedures 

starten. Voor de verschillende werkzaamheden zoals 

het plaggen, het ophogen van percelen tegen 

wateroverlast en de kap van bomen is een 

omgevingsvergunning van de gemeente nodig. Over 

het verloop van de procedures en de 

inspraakmogelijkheden wordt u via de gebruikelijke 

kanalen door de gemeente geïnformeerd. Via 

Vennengebied.info zullen wij u ook op de hoogte 

houden.  

 

Schaderegeling 

Op 15 april heeft het algemeen bestuur van 

Waterschap Rivierenland de nieuwe “Verordening 

schadevergoeding” vastgesteld.  

Al eerder is de notitie “Schaderegeling Overasselts 

vennengebied” vastgesteld. De nieuwe verordening 

en de notitie zijn beide te downloaden op 

www.waterschaprivierenland.nl    

 

Het bureau Eelerwoude stelt, in opdracht van het 

waterschap Rivierenland, samen met betrokkenen, 

plannen op om wateroverlast te voorkomen. Hierbij 

moet worden gedacht aan ophoging, drainage etc. 

Deze plannen worden vastgelegd in overeenkomsten 

met de betrokkenen. Naar verwachting zal door deze 

maatregelen, in de meeste gevallen, geen schade 

meer optreden. De nu vastgestelde verordening is 

bedoeld voor de onvoorziene situaties waarbij toch 

nog schade optreed. De verordening is voor 

onbepaalde tijd vastgesteld. Dus ook wanneer er na 

jaren alsnog schade optreedt, is beroep op deze 

verordening mogelijk. 

 

 

Colofon: 

Deze Vennengebied.info van de provincie Gelderland, Bureau 

Rivierengebied verschijnt onregelmatig en wordt uitsluitend 

verspreid via de mail. 

 

U kunt zich gratis abonneren door een mail te sturen naar 

a.janssen@gelderland.nl 

Hiervoor kunt u onderstaande tekst gebruiken om ons 

toestemming te verlenen uw emailadres te gebruiken: 

 

Aanmelden: 

 a.janssen@gelderland.nl 

Ja, hiermee geef ik toestemming aan de projectleider Hatertse 

en Overasseltse Vennen om mij via de mail op de hoogte te 

houden van de laatste stand van zaken over de beoogde 

gebiedsontwikkeling in het Vennengebied. 

 

Afmelden kunt u op hetzelfde emailadres 

 

Redactie: 

Provincie Gelderland, 

Bureau Rivierengebied 

Annette Janssen 

Junior communicatieadviseur 

(026) 359 8029 

 

 


