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Nieuwsbrief Natura 2000
Engbertsdijksvenen
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief over Engbertsdijksvenen. Dit keer
onder andere een terugblik op de vergadering van de Bestuurlijke
Adviescommissie (externe maatregelen) van 7 oktober, een bericht
over de inzage termijn van het Provinciaal Inpassingsplan (interne
maatregelen) en meer informatie over de vervolgstappen met de
omgeving. U kunt zich ook nog aanmelden voor het digitale
bijpraatmoment van aanstaande maandag. Veel leesplezier!

Bestuurlijke Adviescommissie
geeft groen licht voor
doorrekenen variant 2020
LTO Noord werkt in opdracht van de provincie
Overijssel aan een advies inrichtingsplan voor de
maatregelen rondom Engbertsdijksvenen. Naast het behouden en herstellen van het
hoogveen, zijn het niet natter worden van de woningen en landbouwgrond ten
opzichte van de huidige situatie belangrijke randvoorwaarden. Daarnaast is het
belangrijk een economisch perspectief te kunnen bieden voor de agrarische
ondernemers. Op 7 oktober jl. kwam de Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) bijeen
en is een nieuwe stap gezet in het proces. Onafhankelijk voorzitter Erik Back vertelt
hier meer over.
Lees meer...

Officiële publicatie Provinciaal Inpassingsplan (PIP)
vertraagd
Zoals al eerder is vermeld heeft Provinciale Staten op 23
september 2020 het Provinciaal Inpassingsplan (PIP)
interne maatregelen Engbertsdijksvenen, de
ontgrondingsvergunning en de Nota van Antwoord op de
ingediende zienswijzen vastgesteld. Helaas is door een
technische storing de officiële publicatie van de provincie
Overijssel uitgesteld.
Lees meer...

Welke stappen zetten we de komende tijd met elkaar?
De komende periode zet Staatsbosbeheer, samen met de
omgeving, stappen naar het definitief ontwerp voor de
maatregelen in Engbertsdijksvenen. Er zullen diverse
(digitale) bijeenkomsten plaatsvinden. Ook kunt u
binnenkort op verschillende manieren meedenken
over specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld via een
interactieve kaart. Op korte termijn kunnen wij u hier meer
over vertellen.
Voor de maatregelen buiten het natuurgebied werkt LTO Noord aan een advies
inrichtingsplan. Hiervoor worden diverse onderzoeken gedaan. Bekijk de tijdlijn met de
vervolgstappen op de website.
Lees meer...

Meld u nog aan voor het digitale
bijpraatmoment aanstaande
maandag 26 oktober
Vorige week stuurden wij u een uitnodiging voor het
digitale bijpraatmoment op maandagavond 26
oktober a.s. U kunt zich nog aanmelden tot
maandagochtend 09.00 uur. Tijdens het digitale bijeenkomst gaat u in gesprek met
Staatsbosbeheer en kunt u uw vragen kwijt. Dit alles in een zo klein mogelijk
groepje.
Aanmelden kan via de website.

Welke onderzoeken vinden de komende tijd plaats in
het veld?
Om te komen tot een Definitief Ontwerp van de
maatregelen in Engbertsdijksvenen zijn diverse
onderzoeken nodig. Bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in
de samenstelling van het zand en de leemgrond die nodig
is voor het herstellen van de kades. Een deel van de
onderzoeken vindt achter de schermen plaats, maar u zult
zeker ook mensen aantreffen in het veld die informatie
aan het verzamelen zijn.
Zoals een landmeter die met een meetstok het terrein rondloopt voor digitale
terreinmetingen, mensen met een grondboor die monsters nemen van de bodem en dat
in een laboratorium nader analyseren en medewerkers die in het terrein de situatie nader
willen bekijken. Dus mocht u mensen met oranje hesjes tegenkomen, dan weet u dat ze
hard aan het werk zijn om ons meer duidelijkheid te verschaffen om uiteindelijk tot een
goed Definitief Ontwerp te kunnen komen.

Extra handjes in Engbertsdijksvenen
Sinds 5 oktober is een werkploeg van Binnenwerk gestart
met werkzaamheden in Engbertsdijksvenen en de
omliggende natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Zij doen
vooral klusjes met de hand, zoals het verwijderen van
opslag op de droge heide en op plaatsen die met
machines slecht te bereiken zijn.
Lees meer...

Informatiekunstwerk over amfibieën en reptielen
Als u aan de zuidzijde het natuurgebied
Engbertsdijksvenen inloopt, kunt u er niet omheen, het
nieuwe informatiepaneel over de faunapassage Oude
Hoevenweg. Hiermee is een lang gekoesterde wens van de
KNNV uitgekomen. Met een bijdrage van diverse partners
is een prachtig informatiekunstwerk gerealiseerd. Het
ontwerp is geïnspireerd door de levensloop van de kikker.
Lees meer...

Kijk voor meer informatie ook op onze nieuwe
website
www.engbertsdijksvenen.nl

Wat is Natura 2000?
Overijssel telt 24 natuurgebieden die zo bijzonder zijn, dat ze zijn aangewezen als
Natura 2000-gebied. Het Natura 2000-programma stelt ons in staat om samen te
werken aan het behoud en herstel van kwetsbare natuur. Dat is geen luxe, maar
pure noodzaak. Provincie, andere overheden en natuur- en belangenorganisaties
hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de kwaliteit van het leefgebied
van zeldzame dieren en planten te verbeteren, voor nu en in de toekomst. Met
maatwerk maken we de natuur veerkrachtig en weerbaar tegen invloeden van
buiten, zoals verdroging en de uitstoot van stikstof. Meer informatie hierover vindt u
op: www.overijssel.nl/natura2000
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