
Onderwerp: Plannen provincie omgeving Korte kopermolenweg 

 

De provincie heeft een drietal percelen met een oppervlakte van circa 5 ha bij de Korte 

kopermolenweg in Epe in bezit. Deze gronden zijn nu als landbouwgrond in gebruik. Het plan is het 

grootste deel met bos in te planten (klimaatbos), met behoud van het kleinschalige landschap door 

landschappelijke structuren als hagen en beken. Er worden enkele poelen aangelegd en een 

uitkijkpunt. Een deel van de gronden blijft/wordt hooiland. De gemeente heeft als wens een 

wandelroute nabij het gebied te realiseren, waarbij aan een pad parallel aan de Klaarbeek wordt 

gedacht. 

Op 5 juli 2019 hebben Adrie Hottinga, Gert Prins, Wietske van Apeldoorn en Wim Oosterloo het 

gebied en de plannen bekeken. De op- en aanmerkingen op de plannen zijn onderstaand 

weergegeven. 

Voor de overzichtelijkheid delen we het gebied op in een noordoostelijk deel (A) en een zuidwestelijk 

deel (B). Deel A is nu in gebruik als akkerland (gerst) en deel B als hooiland. 

 

Deel A. 

Onze voorkeur voor dit gebied gaat uit naar hooiland of afgraven ten behoeve van vochtige natuur 

zoals in Vossenbroek en Korte broek. Beide laatstgenoemde gebieden hebben zich in korte tijd tot 

een voor flora, fauna en landschap waardevol gebied ontwikkeld. Ook (vrijwel) niets doen is een 

optie. 

We vinden de oppervlakte bos hier veel te groot. Dit doet afbreuk aan het kleinschalige landschap. 

De strook hooiland moet breder en de oppervlakte bos kleiner. Ook moet er een geleidelijke 

overgang tussen hooiland en bos zijn. 

Een vogelkers-essenbos is op deze plaats, gezien de lage grondwaterstand, niet realistisch. Tenzij de 

grond voor de aanplant eerst wordt afgegraven. We gaan er dan vanuit dat het zand buiten het 

gebied wordt getransporteerd. 

Langs het zuidwestelijke deel van dit gebied groeit een fraai struweel met inlandse struiken 

(hazelaar, meidoorn, Gelderse roos e.d.). Uitbreiding van dergelijke struwelen is gewenst. Ze passen 

ook goed in de overgang van open gebied (hooiland) naar bos. 

Kleine bosopstanden bij voorkeur ook beplanten met o.a. lindebomen ten behoeve van insecten. 

 

Deel B 

Ook hier vinden we de oppervlakte aan bos te groot voor dit kleinschalige landschap met zijn vele 

doorkijkjes. Zeker het geplande noordelijke stukje bos langs de beek is niet wenselijk. De wandelaar 

en fietser moet hier kunnen genieten van het landschap. Een gepland uitkijkpunt moet geen 

bouwwerk zijn. Je hoeft niet op een hoogte te staan om het landschap te overzien. Hooguit een bank 

iets van het fietspad af grenzend aan een poel om van hieruit van het landschap te kunnen genieten. 

 

 



Poelen 

Prima om verspreid in het gebied poelen aan te leggen. Dit is een stimulans zijn voor amfibieën en 

insecten zoals libellen. Bij voorkeur de poelen niet aan een beek koppelen. Grotere poelen kunnen 

een leefgebied voor vissen (o.a. snoek) zijn, die kunnen prederen op kenmerkende stroomminnende 

beeksoorten.  

 

Wandelpaden 

Wij steunen activiteiten waarbij mensen kunnen genieten van natuur en landschap door wandelen 

en fietsen. Hierbij dient echter zo veel rekening te worden gehouden met natuur- en 

landschapswaarden. Het gebied kent al een grote dichtheid aan wegen en paden; een grote 

uitbreiding moet voorkomen worden. Wandelpaden dienen niet parallel aan beken te worden 

aangelegd, omdat oevers en aangrenzende gebieden als faunaroute kunnen fungeren. Wandelpaden 

dus bij voorkeur haaks op de beek aanleggen.  

 

Beheer 

Wij vragen ons af wie het beheer van de percelen uit gaat voeren en op welke wijze. 

 

VMI 

Wij gaan er van uit dat de plannen op geen enkele wijze een compensatie voor de uitbreiding van 

VMI zijn. Het is wel wenselijk de voornoemde plannen zo mogelijk te koppelen aan de 

compensatieplannen van VMI. 
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