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Onderwerp : informatie over de kleiput en Molenveld

Beste meneer, mevrouw,
De kleiput is veel in het nieuws geweest de afgelopen tijd. We hebben fouten gemaakt bij het
verondiepen van deze waterplas. Daar hebben de Inspectie Leefomgeving en Transport
(ILT) en het Waterschap Rijn IJssel ons via brieven op gewezen. We betreuren deze fouten.
En we zijn aan de slag gegaan met de waarschuwingen die we ontvingen. In deze brief
praten we u bij over de stand van zaken rond de kleiput en de Gebiedsvisie Molenveld.
We zijn medio oktober 2019 gestopt met het vullen van de kleiput
Vanwege de landelijke PFAS problematiek hebben we tijdens de laatste vulperiode vanaf
medio oktober 2019 tot maart 2020 geen grond meer in de waterplas gestort.
We lieten de milieugevolgen van de laatste stortingen onderzoeken
In één partij grond was de verhouding fosfaat/ijzer te hoog volgens het Waterschap. Ook
ontbrak er een PFAS-analyse voor de gestorte grond. Daarom hebben we deze grond recent
op PFAS onderzocht. We voerden ook een onderzoek uit naar de kwaliteit van het
oppervlaktewater. De uitkomsten van deze onderzoeken hebben we ingediend bij het
Waterschap.
Tot 15 oktober 2020 liggen de werkzaamheden in de kleiput stil
We laten eerst een nieuw ecologisch onderzoek uitvoeren. We willen weten hoe de natuur
zich in en om de waterplas ontwikkelt. We onderzoeken of er nieuwe inzichten zijn, waarmee
we onze ambities voor de natuurontwikkeling rond de kleiput anders of beter kunnen
waarmaken. Op onze website houden wij u op de hoogte van de voortgang van dit
onderzoek.
Vanaf eind mei vindt u een aparte kleiputpagina op onze website
Deze pagina heet www.winterswijk.nl/kleiput Tot eind mei vindt u informatie over de kleiput
door op onze site het trefwoord ‘kleiput’ in te vullen in het zoekscherm.
We zijn gestart met andere deelprojecten van de Gebiedsvisie Molenveld
Het verbeteren van de natuurkwaliteit in en om de kleiput is slechts één van de
deelprojecten van de Gebiedsvisie Molenveld.
Bij de andere deelprojecten focussen we ons op de gebieden in Molenveld waarvan de
gemeente eigenaar is én waarvoor budget beschikbaar is.
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Het gaat bijvoorbeeld om:
- Het aanleggen/aanpassen van wandel- en fietsroutes en trappen op en tussen de
stortplaatsen WAL en WALD. We zijn met de fietstourclub in gesprek over de realisatie
van mountainbikepaden.
- De bouw van een nieuwe vogeltelpost op de WALD-stort. We overleggen hierover met
de lokale vogelwerkgroep.
- De bestrijding van de Japanse Duizendknoop. We zoeken hiervoor een gemeentebrede
aanpak.
Vanaf eind mei vindt u een aparte Molenveldpagina op onze website
Deze pagina heet www.winterswijk.nl/Molenveld Tot eind mei vindt u informatie over de
Gebiedsvisie Molenveld door op onze site het trefwoord ‘Molenveld’ in te vullen in het
zoekscherm.
We organiseren een informatieavond over een conceptinrichtingsplan
Binnenkort stellen we een inrichtings- en beheerplan op voor deelprojecten van de
Gebiedsvisie Molenveld. Zodra de coronamaatregelen het toelaten, nodigen we u uit voor
een informatieavond over dit conceptinrichtingsplan.
Heeft u vragen over deze brief?
Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met projectleider Barry Dijkerman via
bdijkerman@winterswijk.nl
Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk,
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