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VRAGEN & ANTWOORDEN
Hoe lang duurt het proces van hoogveen naar actief hoogveen?
Het groeien van hoogveen duurt lang, dit groeit met millimeters per jaar.
Wanneer de omstandigheden goed zijn en dat wil zeggen wanneer het
waterpeil in het gebied minder schommelt (wanneer het verschil tussen de
hoogste en laagste waterstand klein is), dan kunnen plantensoorten die
horen bij het habitattype actief hoogveen vrij snel tot ontwikkeling komen.
Door externe omstandigheden die niet veranderen, zal dit ook niet op het
gehele gebied van toepassing zijn.
Is de verbetering van habitats een N2000 doel of alleen handhaving
van?
Er zijn drie verschillende habitattypen in Engbertsdijksvenen aangewezen:
• droge heide
• herstellend hoogveen
• actief hoogveen
In onderstaande tabel is aangegeven wat de doelstelling is waarbij verticaal
de habitattypen en horizontaal de doelstelling is weergegeven:
Droge heide
Herstellend hoogveen
Actief hoogveen
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Gaat gebruikt water voor zandtransport retour naar Anker?
Het water dat gebruikt wordt om het zand dat we vanuit de Ankerplas naar
de depotlocatie pompen, wordt zoveel als mogelijk weer terug gepompt. Er
zal ook een deel van het transportwater vanuit het zanddepot infiltreren in
de bodem. Het tekort vullen we aan met water vanuit het Geesterens
Stroomkanaal, waardoor dezelfde hoeveelheid water die vanuit de
Ankerplas naar het depot gaat ook weer terug gaat naar de Ankerplas.

Om onnodige verstoring in de kern van het gebied te voorkomen, kan
de leiding voor het zandtransport niet beter via de zijkanten
aangevoerd worden?
Staatsbosbeheer streeft ernaar om de pijpleiding via de kortste weg aan te
leggen. Dit heeft met kosten te maken. Ook kijken we naar ecologie. We
zullen het werk in een zo kort mogelijke periode uitvoeren. Dit betekent dat
we ruim een jaar lang aan één stuk door werken. Dit doen we liever dan het
gebied jarenlang verstoren.
Begint men intern met het werk of wordt er gewacht op de uitspraak
voor de voorlopige voorziening en de uitspraak op de beroepen?
De uitspraak op de voorlopige voorziening van de Raad van State kan elk
moment binnenkomen. Als de voorlopige voorziening wordt toegewezen
dan kan de uitvoering van de daadwerkelijke maatregelen pas starten als
de Raad van State uitspraak heeft gedaan op de ingestelde beroepen.
Wordt de voorlopige voorziening geweigerd, dan mogen we verder met de
werkzaamheden, ook al is er nog niet op de beroepen beslist.
Blijft het gebied tijdens de werkzaamheden geopend voor
wandelaars?
We proberen het gebied open te houden voor wandelaars. We willen hierbij
de veiligheid wel garanderen, dus soms zal (een deel van) het gebied
tijdelijk afgesloten moeten worden. Via kaarten op de website en bij
wandelroutes informeren we de omgeving en wandelaars.
Hoe lang gaat straks het aanleggen van de kades duren en in welke
tijdsperiode van het jaar vindt dit plaats?
De verwachting is dat dit ruim een jaar in beslag zal nemen vanaf augustus
2021.
Gaat het uitstromen van water ook na het uitvoeren van de interne
maatregelen nog door?
Het regenwater proberen we zo lang mogelijk vast te houden. Dit doet
Staatsbosbeheer via compartimenten. Echter het overschot aan water zal
ook uit het natuurgebied moeten worden geleid. Dit overschot aan water
komt zal op diverse plekken in leggerwatergangen stromen.
Betekent dan dat de zuidzijde het putje van de hele omgeving wordt?
Nee, juist doordat er een verdeling is van uitstroompunten, stroomt het
water na inrichting van het natuurgebied op vijf verschillende plekken het
gebied uit in leggerwatergangen.

Er ligt zo'n nadruk op weinig info over de omgeving. Waar komt dit
vandaan?
Deze presentatie is gericht op de interne maatregelen. Daar staat
Staatsbosbeheer voor aan de lat. Dat betekent dat een toelichting van het
ontwerpproces en de inrichtingsmaatregelen wordt gegeven over de
ontwikkelingen binnen het natuurgebied Engbertsdijksvenen. Zodra meer
bekend is over de externe maatregelen rondom het natuurgebied, wordt
hierover door LTO gecommuniceerd.

