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Natura 2000
De Staatssecretaris van
Economische Zaken heeft 160
Natura 2000-gebieden aangewezen in Nederland, vanwege
de bijzondere natuurwaarden
in deze gebieden. Daarmee is
Nederland verplicht om de
huidige
natuurwaarden
te
behouden of te ontwikkelen.
Na de aanwijzing heeft het
Ministerie van Economische
Zaken het Natura 2000 beheerplan vastgesteld. Hierin
staan onder andere de maatregelen beschreven die nodig
zijn om de beoogde doelen te
halen.
Het Natura 2000-gebied
Engbertsdijksvenen is één van
die gebieden. LTO Noord is
trekker van de planuitwerking
voor de uitvoering van de
maatregelen die in dit gebied
moeten worden uitgevoerd.

Engbertsdijksvenen
Engbertsdijksvenen is een
restant van een groot
voormalig veengebied. De
Engbertsdijksvenen is nu een
vrijwel geheel afgegraven
hoogveengebied. De meest
grootschalige vervening vond
plaats in de periode 1850 tot
1950. Omdat de randen
geheel zijn afgegraven, steekt
het gebied ver boven het
omringende landschap uit.
Het gebied herbergt een
restant niet afgegraven veen,
waar nog actief hoogveen
groeit. Buiten de actieve
hoogveenkern bestaat het
gebied uit natte heide, waarin
ook drogere delen aanwezig
zijn. Langs de randen van het
gebied zijn enkele kleine
berkenbossen te vinden.
De stikstofgevoelige habitattypen zijn Europese droge
heide, actief hoogveen en
herstellend hoogveen. De
knelpunten voor het behalen
van de instandhoudingsdoelstellingen die met
gebiedsmaatregelen moeten
worden aangepakt, betreffen
met name knelpunten in de
hydrologie. Te lage
grondwaterstanden zorgen
voor een afname van de kwaliteit van de habitattypen.

Voortgang gebiedsproces na feedback partners
Bij een toekomstbestendige inrichting van het gebied rondom Engbertsdijksvenen komt veel kijken. Hoe worden de natuurdoelen behaald en zorgen we
dat de lokale bevolking in het gebied kan blijven wonen en werken?
Begin 2020 zijn er diverse oplossingsrichtingen gepresenteerd aan de Bestuurlijke
Adviescommissie (BAC) en hun achterbannen. Hierbij zijn kanttekeningen geplaatst
ten aanzien van het doelbereik, de kosten en/of het maatschappelijk draagvlak.
Uitgangspunten voor een gedragen oplossing zijn natuurherstel en toekomstperspectief voor de bewoners en ondernemers.
Aangedragen door de partners
Een oplossingsrichting - door alle partijen aangedragen - is om aan de Oostzijde van
het natuurgebied een grote bufferzone aan te leggen om water in het gebied vast te
houden. Daarnaast zijn er enkele maatregelen voorzien aan de westzijde, waaronder
een peilverhoging op het Geesters Stroomkanaal met een nieuw parallel kanaal. In
het noordwesten wordt een deel van de Schipsloot gedempt. Hoewel er nog vragen
en zorgen zijn, lijkt deze oplossing met een grote buffer perspectief te bieden.
Tot het najaar hebben we de tijd nodig om het plan verder uit te werken en
financiering te verkrijgen via de Rijksoverheid. Ook gaan we in gesprek met direct
belanghebbenden. We zoeken daarnaast naar goede manieren om in de 1,5 metersamenleving een bijeenkomst te organiseren of op een andere manier met u in
gesprek te gaan over de inrichting van het gebied rondom Engbertsdijksvenen. We
houden u op de hoogte!
Carry van der Wal, projectleider Engbertsdijksvenen LTO Noord

Samen de boer op
“Over de oplossingsrichting heeft de Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) op
woensdag 13 mei 2020 digitaal vergaderd. Onder voorwaarden is er vanuit alle
betrokken partijen overeenstemming over een variant met een grote buffer.
Vanzelfsprekend zijn er vraagstukken die verder uitgewerkt moeten worden. Denk
aan het bereiken van natuurstel, de impact op de bedrijfsvoering van agrariërs en
de leefbaarheid in het gebied.
Het uitwerken van plannen en het zoeken naar extra budget voor deze duurdere
oplossing kost tijd en vergt een inspanningsverplichting van alle partners.
Lees verder >>

> Vervolg ‘Samen de boer op’
Dat BAC-leden hiervoor unaniem de handen uit de mouwen willen steken, vind ik positief. Eenieder is bereid om
zijn of haar netwerk, expertise en overtuigingskracht in te zetten voor deze toekomstgerichte oplossing. Vanuit
de BAC gaan we samen de boer op richting het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om te laten zien wat dit gebied zo uniek maakt om te wonen en te werken en waarom het cruciaal is om hierin te investeren.”
Erik Back, onafhankelijk voorzitter Bestuurlijk Advies Commissie Engbertsdijksvenen

Vervolgstappen gebiedsproces
Hoe nu verder? In juni is er een vergadering van de Bestuurlijke Adviescommissie (BAC). We benutten de zomer om de financiering voor het plan rond te krijgen en gaan in gesprek met direct belanghebbenden. Ook doen
we onderzoek naar de effecten van de verhoging van de grondwaterstanden, worden er eigenarenrapporten
opgesteld en laten we een ecologische toetsing doen. In het najaar verwachten we dat de BAC een advies zal
uitbrengen, waarna we aan de slag kunnen met een inrichtingsplan.

Nieuwsbrief krijgt ander jasje
In de komende weken krijgt de nieuwsbrief een nieuwe vormgeving. U ontvangt de nieuwsbrief in het vervolg niet meer als bijlage in een e-mail,
maar direct in de mail. Hierdoor kunt u nieuws gemakkelijker lezen via uw
smartphone of tablet. Binnenkort presenteren we ook een nieuwe gezamenlijke website waarop alle informatie en ontwikkelingen in en rondom
Engbertsdijksvenen terug te vinden is.

Heeft u vragen over het project Planvorming
Engbertsdijksvenen? Neem contact op met
Yvette van Wichen:
yvwichen@projectenltonoord.nl

Nieuws van Staatsbosbeheer
Het mooie weer nodigt iedereen uit tot een heerlijke wandeling of fietstocht in de
natuur. De lucht kleurt blauw en soms rood, het veenpluis staat in bloei en de vogels
zingen hun lied. Engbertsdijksvenen is prachtig in de lente! Toch baart de droogte ons
zorgen.

Het waterniveau in greppels en sloten daalt met de dag en het veen droogt verder uit. Is
het u ook opgevallen? Temeer wordt duidelijk waarom we in dit natuurgebied maatregelen
nemen. Het is broodnodig om water vast te houden en bescherming te bieden aan planten
en dieren die horen bij het unieke hoogveenlandschap. Boswachter Jeroen Buunen: “Dat
de kraanvogels op dit moment als paar rondvliegen boven Engbertsdijksvenen is een
prachtig gezicht, maar geen goed teken. In het broedseizoen zou één van hen op het nest
moeten blijven. Het is zo droog dat ze hoogstwaarschijnlijk geen veilige broedplaats konden vinden…”
Ons werk om regenwater vast te houden en daarmee hoogveen te herstellen, zetten we
voort na het broedseizoen. We verwijderen dan bosopslag (jonge scheuten) en bos ten
zuiden van de Eerste Nieuwe Leidijk en vervolgen het werk in het midden van het natuurgebied. We benutten het broedseizoen om alvast vergunningen aan te vragen voor de
start van de werkzaamheden die daarop volgen, zoals het dempen en sloten en herstellen
en aanleggen van kades.

Vergunningenprocedure van start
Om regenwater in het gebied vast te houden worden dit najaar sloten gedempt en voorbereidingen
getroffen om kades in het natuurgebied aan te leggen. Het benodigde besluit en de vergunning voor
deze werkzaamheden zijn aangevraagd bij de provincie; het betreft een Provinciaal Inpassingsplan
(PIP) en een ontgrondingsvergunning.
Met het Provinciaal Inpassingsplan wordt het bestemmingsplan van de gemeente Twenterand aangepast om
sloten in het natuurgebied te mogen dempen. Deze aanpassing is noodzakelijk om op termijn de benodigde
natuurherstelwerkzaamheden te kunnen uitvoeren. De ontgrondingsvergunning is nodig voor het graven en verplaatsen van grond binnen de grenzen van het natuurgebied. Deze maatregelen worden op zijn vroegst in de
herfst van dit jaar uitgevoerd en hebben geen effect op de waterpeilen voor omwonenden en agrariërs.
Het ontwerp PIP en de ontwerp-ontgrondingsvergunning liggen van 2 juni 2020 tot en met 13 juli 2020 ter
inzage bij het provinciekantoor te Zwolle. Hierop kan iedereen een zienswijze indienen. Een aankondiging vanuit
de provincie Overijssel hiervoor verschijnt binnenkort in de Toren en InTwenterand.nl.
In een later stadium zullen aanvullende vergunningen moeten worden aangevraagd. Zoals onder meer de watervergunning en een vergunning voor een eventuele pijpleiding.

Informatiebijeenkomst op 16 juni
Op dinsdag 16 juni is er een bijeenkomst waar u meer informatie krijgt over het vergunningenproces en direct uw vragen kunt stellen. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Deze
bijeenkomst richt zich met name op de procedure. Op hoofdlijnen laten we ook zien om
welke uitvoeringsmaatregelen in het natuurgebied het gaat en waarom deze procedure in
gang wordt gezet.
Datum: 16 juni 2020
Tijd: 16.00 – 20.30 uur (uw persoonlijke tijdstip volgt na aanmelding)
Locatie: Zaal Waaijer, Hardenbergerweg 275 in Langeveen

Vanwege de Corona-maatregelen dient u zich voor de bijeenkomst vooraf aan te melden; dit kan per mail op
natura2000PIP@overijssel.nl. Wij verzoeken u om aan te geven of u ’s middags (16.00 – 18.00 uur) of ’s
avonds (18.30 – 20.30 uur) wilt langskomen. Zo kunnen wij sturen op het aantal personen dat gelijktijdig
aanwezig is en kunnen we de 1,5 meter onderlinge afstand respecteren.
Na de zomer volgt een volgende informatiebijeenkomst die dieper ingaat op de inhoud van de natuurherstelmaatregelen die we willen uitvoeren in de Engbertsdijksvenen. Hiervoor ontvangt u te zijner tijd een uitnodiging
via deze nieuwsbrief en de lokale media.

Samen economisch sterker

Vergunning verleend voor leemdepot

met de kracht van de

Onder meer in de vorige nieuwsbrief en in de lokale kranten
informeerden wij u over het uitbreiden van ons bestaande
leemdepot bij de parkeerplaats aan de Dorpsstraat in Kloosterhaar. Het depot is nodig om leem op te slaan dat wordt gebruikt voor de aanleg en versterking van kades in het natuurgebied.

natuur

De vergunning voor de uitbreiding van het leemdepot is verleend en wordt op 3
juni gepubliceerd in de Toren van Twenterand en op www.InTwenterand.nl. Vanaf
4 juni heeft u 6 weken de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. Hoe u dit
kunt doen staat bij de publicatie vermeld. Direct na de bezwaartermijn treedt de
vergunning in werking en wordt het depot ingericht.

Spreekuur in coronatijd
Door de coronamaatregelen is het lastiger om elkaar te ontmoeten. Toch staan
wij iedere week voor u klaar!

•

Elke maandagmiddag van 13 tot 17 uur is er telefonisch spreekuur met
omgevingsmanager Cleo Hubers via 06 – 52 40 17 16

•

Op de laatste maandagmiddag van de maand zijn wij in de werkschuur. Bij
mooi weer gaan we graag buiten met u in gesprek. Vanzelfsprekend houden we 1,5 meter afstand. U vindt ons aan de Dorpsstraat 1a in Kloosterhaar, ingang via de parkeerplaats Engbertsdijksvenen. De koffie staat
klaar!

•

Extra inloop in de werkschuur op maandag 8 juni van 13 tot 17 uur.

Vragen en informatie?
Heeft u tussendoor vragen of wilt u iets bespreken met Staatsbosbeheer? Neem
gerust contact op met boswachter Jeroen Buunen of omgevingsmanager Cleo
Hubers of mail naar engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Jeroen Buunen
Boswachter publiek
Vragen over het natuurgebied Engbertsdijksvenen
06 10 32 92 93

Cleo Hubers
Omgevingsmanager
Vragen over de herstelmaatregelen binnen Engbertsdijksvenen
06 52 40 17 16

Overijssel is prachtig om te wonen,
werken en recreëren. De komende
jaren werken we samen aan het
behoud en herstel van kwetsbare
natuur en realiseren we nieuwe
kansen voor de economie. De natuur heeft te lijden onder effecten
van industrie, verkeer en landbouw,
terwijl nieuwe economische ontwikkelingen worden beperkt om de
natuur niet verder te belasten. Bewoners, belangenorganisaties en
overheid hebben een gezamenlijke
verantwoordelijkheid om de kwaliteit van het leefgebied van dieren
en planten te verbeteren, voor nu
en in de toekomst. Met maatwerk
maken we de natuur veerkrachtig
en weerbaar tegen invloeden van
buiten, waardoor op termijn weer
nieuwe economische kansen ontstaan.
De maatregelen kunnen effect hebben op de gronden in de directe
omgeving van de Natura 2000gebieden. Samen met de grondeigenaren zorgen we voor een passende oplossing voor hun toekomst.

Schadeloosstelling en
grondverwerving
Eigenaren van gronden in het Uitwerkingsgebied Natura 2000 (gele
gebieden op de kaart) worden
schadeloos gesteld voor waardevermindering van grond en gebouwen.
Hierbij wordt elke situatie afzonderlijk bekeken en wordt in overleg
met de grondeigenaren gezocht
naar een passende oplossing. Het is
mogelijk om eigenaar van de grond
te blijven en de schade uitgekeerd
krijgen, maar het is ook mogelijk
om de percelen te ruilen of verkopen. Er is altijd sprake van maatwerk. In de meeste gevallen zal pas
een definitieve keus worden gemaakt als bekend is hoe groot de
effecten van de maatregelen zijn en
daarmee de bruikbaarheid van de
percelen.

Meer informatie?
Kijk op: www.overijssel.nl/
Engbertsdijksvenen. Of neem contact
op met Yvette van Wichen via
planvormingengbertsdijksveIn samenwerking met een vertegenwoordiging van grondeigenaren en belangenbehartigers.

nen@gmail.com.

