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Het Korenbuqetueen is een staa gevaneer.l

nel vennen, hoagveen, vochtige
hêide, broekbos en schraalgrcsland. Hêt gebied
ligt in de Achterhaek, viêt klloneler ten noadwesten van Wntetswik. Et is ander neet eeh
íÊaie avergang aanwezig van zuut, voèdsêlam
nêluu.gebied

hoogveen naat gebufiede, mattg vóedseh|ke
vennen De speMate4uíer is de sp@ialileit
vên hel gebied: hier bèvindt zich de g@Ísle

popdatie van Nede'lad.
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Het

KoÍenbuÍgeÍveencomp

ex heeíl

een

omvang van ckca 310 heclaÍê ên beslaal
u I drie deelgebieden: Korcnburgerveen, Med
dosche Vêen en VÉgenderueen. Het groolste

sluk is in eigendom van NatuuÍmonumenlen.
Het gÍootste deel van hel VragendeÍveen is
in eigendom van de Stichting l,larke Vrcgenderueen en het grootsle dee van het l','lêd
dosche Vêen is if egendoÍn van de gemeente
Wintercwijk. De inrchling en helbeheêrvan de
veÍschilende deelgebieden zijn zoveel mogelijk op elkaar afgêstemd. Daêrnaast worden
op het ogenblik hydrologische maatregelen
uitgevoeÍd die genchl a,n op het verminderen

van de vedÍoging ên de invloed van vermest
landbouwwaleÍ met als doel regeneratie van
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dekzandÍug aan de oostelijke zijde (het RommelgebeÍgle). Deze derde vorm van wateraan
voer is zêef basênÍijk en dat is ook in andere
delen van de omgevng in de faamgeving
terLrg tê v ndên. Zo dLridt bl k oÍ plek op een
basenrlkemoerasplek (bijvoorbeeld Plekenpo,
ten zLriden van Winterswik).
Het komveen is dooÍsneden met een aantal
dekzandÍuggen die in hel veÍleden slagnatie in

de walerafooer hebben vercozaakl. Hieídooí
is een Íeeks van plassen ontslaan, die zich
in de Íicht ng van een stabiel systeem (hoos
veen) hebben ontwikkeld. Daaínaast Íêêdt
iftederentie op met een dynamisch beek'
sysieem (broêkbos, zeggenmoeras, bêekdalgrasland). Door de hoogleveÍsch llen treden
slÍomingspatronen en kwel op, waardooÍ gÍa-

diënten ontstaan lussen vele verschiltende
watertypen en vegetaljelypen.

\!clltt libcllcrtsortrtc
Vêêl LibellensooÍten van vennen en hoogveen
zijn in het KorenburgeNeen aan te treflen (zie
tabel). De gfootste spêcia iteil, de Speêrwater-

juffer, vliegt in het voorjaaÍ. Hoge aantallen
kunnen worden gezien in hel loegankelijke
Meddosche Veen. Vlakbi hel slartpunt van

het wandelpad loopt een plankenpad langs
Het KoÍenburcerveen behooí tol de weinige
landschappen blnnen Nedeíand waaÍ nog
enigszins sprake is van een oorspronkê ijke
r!irnlelijke rangschikking van de verschillende

h€t eerste ven. Hler vliegen klêinê aanta en
SpeeíwaieÍjufÍeís. De weinige waarnemingen
d

ecosysleemondeÍdelen HetKoÍenbuÍgeÍveen
ligt op de íank van een smelhvateígeul, de

is

uitgesleten

ó

in lerliaire aÍzettingen.

Deze
smellwatergeul woídt geÍlankeerd door een
opduiking van tediane klei in het westen ên
een dekzandrug in hel oosten. Oeze beide
opduikingen komen n het zuiden brj hêl dal
vên de SchaaÍsbeek zeer dichl bi elkaaf.
Uit deze andschappelijk6 context volgt dat het

KorenbuÍgerveen vanuii drie wegen hydrclogisch gevoed wordr 1) nêêÍslag,2) ondiepe
aÍstroming oveí de tertiaire klei van nooÍdwestêlijke zÍde en 3)dooí wateíaanvoer vanuit de
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bur. 1ii'r ,iik r.n libelld'

ibe (schaaÍseÍ dan de NooÍdse
wiisnuitlibel) ie zoeken. Langs de bosÍanden
is er in het vooiaaÍ kans op êen onlmoeting
Venwitsnuil

mêt het Bont dikkopje die in redelijke aanlallen
n het Íeservaat vooÍkomt. Daamaast kornl het
Heideblauwlje in grote aanlallen vooí op de

Ë

In de zomer is het KorenburgeÍveen ook

De Speenv.teriuffer is dc sfccixlilen v.n het l(oEn-

van de Gevlekte wilsnuitlibel komen ook van
dit ven, wees daar dus alerl op! HogeÍe
aanlallen SpeeÍwaieÍjuffer zitten vêrderop in
de Veenpluis- ên Zeggenvegetaties aan de
linkê.kènt vàn hêl pad De Írdnrctes horÍen
rege malig op Biezen en in de Gagel aan de
watefkant auslen, vooralvroeger in de ochtend
ên later in dê middag. Dit is een uilgelezen
mogelijkheid om deze sooÍi eens goed te
bekíken ofop deíotoie zetten. Hei is niêtaltljd
eenvoudig orÍ de Spêêrwalê juíeÍ op zicht
van de AzuuMaterjuÍler le ondêrscheiden. Na
enge oeÍeiing rs we te zren dat 1êr bau!,
van de Speerwalerjufier wat donkerder is en
we licht vall ook de groenige ondêfkant van de
kop en het borststuk op. Hel vooÍjaar is ook
de goede lijd om de l,lèanwaleíjJfle. (schaaÍs.
dus goed zoeken), NooÍdse witsnuitibel en

zekeÍ een bezoêk waard. De KoÍaaljuffer v iegt
versprêid in hei gebied, maar vaak in age
aanlallen en tussen de hoge aantallen van de
Gewone pantseÍjuffer zijn TangpantserjuÍrers
te vinden. Eên grotere uttdaging is het vinden
van de Tengere pantseÍjutrer waaruan enkele
waarnemingen zijn gedaan, maaÍdie bijzonder
schaaÍs ijki te zÍn.

Op pad in het l(orenburgerveen
Slechts een deel van hei Korenbu€erueen
is loegankelijk vooÍ het publiek, maar het
toegankelijke deel is zekeÍ inleÍessani genoeg
om een bezoek te rechtvaardigen. De enige
manieÍom zêlfstandig hetgebied te verkennen
is via een vijf kiometeÍ lang wande pad dooÍ
hel I'leddosche Veen. Hei handigsle startpunt
is te vinden vanaf Den Oppas. U steekt het

spooÍ ovêr en slaai diÍect af naar links. Na
ongeveer 200 meter beg nt links de wandeling. Om ook de rest van het gebied te zien
kunl u van mei tot en mei augustus elke
zondagochiend met een excursie van NatuuÊ
monumênten mee (start: 9.00 uur bij Dên
oppas).
Omdat sechts een kein deelvan het Íeservaat
openbaar toegankelijk is, zullên dê mêêsiê
waarnemers waarschijnlijk tijd over houden

voor andere gebieden in de omgeving, In
het voorjaaÍ loonl het zeker de moeiie om
de Singe te bezoeken wáar deze door het
bosgebied Bekendêlle stroomt, dÍiê kilorneter

ten zuden van Wintercwijk. Hier vliegt de
BosbeêkjufÍer jn gÍot-a aantallen ên kunnen
de verschillen met de WeidebeekjufÍer goed
woÍden bekeken. Beide soorten komen hier

De Ve.\vit!\,nlibel is in her l(orenburgenrcn wxr
schuBer dan de Noordsc wnsnlirlibel. Beide soorten
ziln echter egel angin het gebied aán te trcffen.

namelijk oveí de hele beekengte naást elkaar
vooÍ. De BeekÍombout vliegt hier in lage aantalen en de bêste kansên voof deze soori
liggen ten westen van Bekende le. De nooÍdelijkste populatie van de KanaaljuffeÍ in Nedêrland is aanwezig op de Slingeplas, een gÍote
recrcatieplas een kilomeler ten noodoosien
van Bredevoort. Dezomeris het besle seizoen
om de Kanaaljutrer lussen de vee ÍecÍeanten
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te zoeken. Ze zijn op de helê plas te zien,
maaT ze concenÍeren zich meestal langs dê

spoorbaan oveÍ

en parkeert tegenover

de

beheerderswoning (Den Oppas) van NatuuÊ
monumenten. Hier staal een iníormaliebord

oeveÍ waar de wind naarloe waait.

waar ook een ÍodeÍ van het gebied kan

Hoe kom ih er?

worden mêegenomen.

Het KorenburceÍveen ligt dicht in de buurl van
Ns-slation WinteÍswijk. In de l\,4isterstraal kan
een íiets worden gehuurd (niel op zondag).
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De 14itrbBti.htiry
Posíbts 506

I\,4et het openbaar vervoer is hel reseÍvaai
vanaÍ het Ns-station niêl bereikbaar. Naast
een gewone taxi is er een goedkopeÍ aliernatieÍ met de Íegioiaxi (0800-7654321, mlni,

67AA

Wilco

L

Vjfut*

St. Bn, g.tr.ol lathjLiekc Utrnaryiícit Nij[egol

maal 50 minutên van tevoren besteilen). IVet
de aulo is het KoÍenbuÍgerveen het beste

te beÍeiken vanaf dê wêg Winterswík
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Groenlo. Komende vanaÍ Winierswijk slaat
u ongeveer anderha ve kilometer buiten Winlerswijk aÍ naaÍ links ([,4eekertweg). Deze
weg gaat over een vooÍmalige spooíijn en
leidi langs een bungalowpark ('l Rommelge-

lat Ratlotitcr
Jdrdlttatt 35

7101

AM Wrte6'rijk

bergte). Na bÍna twee kilomeleÍ steekl u een
Waargcnonren soorren libellen na 1990 in de omgeving
tahiikheid en vootrplániing.
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