
Een stil, uitgestrekt landschap met zeldzaam 

hoogveen. Een gebied met bijzondere planten 

als veenmossen en een aantrekkingskracht 

op zeldzame dieren, zoals de geoorde fuut 

en de kraanvogel. Niet voor niets maakt 

Engbertsdijksvenen deel uit van Natura 2000, het 

netwerk van de meest waardevolle natuurgebieden 

van Europa.

ENGBERTSDIJKSVENEN IS 
EEN UNIEK NATUURGEBIED 
IN NEDERLAND

Kraanvogel

Veenmos

Het hoogveen in Engbertsdijksvenen is flink 

uitgedroogd, terwijl het juist veel water nodig 

heeft om te kunnen groeien. Een goed werkend 

hoogveengebied zorgt ook voor een natuurlijke 

opslag van CO2 en vermindering van de CO2-uitstoot.

Optimaal herstel van het hoogveen vraagt om 

maatregelen in het natuurgebied én daarbuiten. 

De maatregelen zijn erop gericht om water langer 

vast te houden en om de waterstanden rondom 

het gebied te verhogen. Op die manier kunnen 

veenmossen weer groeien en krijgt het hoogveen

de kans om zich te herstellen. 

Engbertsdijksvenen is een van de weinige 

plekken in Europa waar het mogelijk is om het 

hoogveensysteem te herstellen. Dit project komt 

daarom tot stand met een financiële bijdrage 

van LIFE, het Europese financieringsinstrument 

voor onder meer de instandhouding van Natura 

2000-gebieden. 

HOOGVEENHERSTEL:
DIT IS WAAROM



WATER VASTHOUDEN 
Kades delen het gebied op in compartimenten. 
Deze kades houden het regenwater binnen het 
compartiment.

Elk compartiment krijgt zijn eigen waterpeil. Via 
duikers en stuwen tussen de compartimenten kan 
het peil nauwkeurig geregeld worden. 

Hierdoor kan het water zo lang mogelijk worden 
vastgehouden in het gebied.

Opgehoogde kade, een toekomstbeeld voor Engbertsdijksvenen. 

foto: André Jansen (Stichting Bargerveen)

Water is essentieel in een hoogveenlandschap. 

Diverse maatregelen moeten helpen om water 

langer vast te houden. 

Enkele maatregelen zijn het verwijderen van 

jonge bomen en bos, het dempen van sloten 

en het herstellen en aanleggen van kades. 

Rondom het natuurgebied zijn maatregelen 

nodig die helpen om het grondwaterpeil in het 

natuurgebied omhoog te brengen. 

Het AddMire LIFE project richt zich op het 

herstel en de aanleg van kades en het dempen 

van sloten. Monitoring van de effecten is van 

groot belang voor een duurzaam resultaat. 

Ook vindt kennisuitwisseling plaats met andere 

beheerders van hoogveengebieden binnen en 

buiten Nederland.

Zorgvuldige uitvoering

De plannen worden in nauw overleg 

opgesteld met bewoners, ondernemers, 

natuurverenigingen en belanghebbenden in 

het gebied. De werkzaamheden zullen zeker 

zichtbaar zijn in het gebied. Op sommige 

momenten kunnen bezoekers hinder 

ondervinden van de werkzaamheden en is het 

gebied beperkt toegankelijk.

HOOGVEENHERSTEL: 
DE MAATREGELEN



2.0
2.0LEGENDA

Kade aanleggen, kruinbreedte 5,00m

Kade aanleggen, kruinbreedte 3,00m

Te dempen greppels en sloten

ENGBERTSDIJKSVENEN

KLOOSTERHAAR

WERKSCHUUR

UITZICHTPUNT DE PLUUS

UITZICHTPUNT ’T KRIK-EANTIE

SIBCULO

Voorlopig ontwerp van de locaties van nieuwe 
kades en waar sloten worden gedempt
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HOOGVEENHERSTEL: DE 
SAMENWERKENDE PARTIJEN

In het natuurgebied Engbertsdijksvenen 

nemen de provincie Overijssel en Staats-

bosbeheer maatregelen om regenwater vast 

te houden vanuit het AddMire LIFE-project. 

Daarnaast is LTO Noord trekker van het 

inrichtingsplan voor de (landbouw)gronden 

rondom het natuurgebied. 

Dit alles in samenwerking met de gemeenten 

Twenterand, Hardenberg en Tubbergen, 

waterschap Vechtstromen en Natuur en 

Milieu Overijssel. 

Het AddMire LIFE-project heeft financiering 

ontvangen van het LIFE-programma van de 

Europese Unie.

Meer weten? 

www.overijssel.nl/addmirelife

www.engbertsdijksvenen.nl 


