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Nieuwsbrief Natura 2000
Engbertsdijksvenen
De afgelopen jaren hebben we u via nieuwsbrieven geïnformeerd over
de plannen voor natuurherstel in Engbertsdijksvenen. Sinds kort
sturen we nieuwsbrieven per e-mail en is er een speciale website
gelanceerd.
In deze nieuwsbrief onder andere: de stand van zaken rondom het
Provinciaal Inpassingsplan (binnen het bestaande natuurgebied), een
update over de werkzaamheden en een bericht over de nieuwe
bouwteamsamenwerking. Veel leesplezier!

Stand van zaken PIP (binnen het bestaande
natuurgebied)
De periode van terinzagelegging van het ontwerpProvinciaal Inpassingsplan (PIP) en de ontwerpontgrondingsvergunning is inmiddels verstreken. Tijdens
de informatiebijeenkomst in juni werden er diverse vragen
gesteld en werden er zorgen geuit die met name
betrekking hebben op de woon- en leefomgeving. Dit
kwam ook naar voren in de zienswijzen die zijn ingediend.
In het PIP voor de maatregelen binnen het bestaande natuurgebied wordt een tweetal
verbodsbepalingen opgeheven die in het huidige bestemmingsplan staan. Dit betreft het
dempen van sloten en het aanleggen van verharding. Ook wordt in deze procedure de
ontgrondingsvergunning meegenomen om op termijn graafwerkzaamheden uit te kunnen
voeren voor het herstel en de aanleg van kades. Deze procedure is een eerste juridische
stap die het mogelijk moet maken om in het natuurgebied sloten te dempen en kades aan
te leggen. Voordat die maatregelen kunnen worden uitgevoerd, moet er nog een definitief
ontwerp worden opgesteld en een vergunningentraject worden doorlopen.
Lees verder over inspraak en vervolg >

Nieuwe bouwteamsamenwerking
Op donderdagmiddag 16 juli is de nieuwe samenwerking
bekrachtigd voor de verdere voorbereiding en uitvoering
van de hydrologische natuurherstelmaatregelen in de
Engbertsdijksvenen. Midden in het natuurgebied bij
uitkijkpunt de Pluus ondertekenden de provincie
Overijssel, Staatsbosbeheer en de bouwcombinatie
Roelofs-Oosterhuis de bouwteamovereenkomst.
Lees meer over de nieuwe samenwerking >

Vergunning uitbreiding
leemdepot
Inmiddels is de bezwaartermijn verstreken voor de
vergunning voor de aanleg van een tijdelijk
leemdepot. Met deze vergunning kunnen we het
bestaande depot van 35.000 m3 aan de noordzijde
van Engbertsdijksvenen (aan de Dorpsstraat)
uitbreiden met 50.000 m3 leemgrond. Er zijn geen
bezwaren binnengekomen bij de gemeente
Twenterand. Dit betekent dat de vergunning vanaf 16
juli 2020 in werking is getreden.
Informatie & waarschuwingsborden
De leemgrond is nodig om het hoogveensysteem in de Engbertsdijksvenen te
herstellen. We herstellen hiermee bestaande kades en leggen nieuwe kades aan om
regenwater langer vast te houden in het gebied. Zodra er sprake is van levering van
leemgrond, wordt u hierover geïnformeerd. De levering is afhankelijk van het
aanbod in de regio en wordt aangevoerd via de N36 over de provinciale weg
Kloosterstraat/Dorpsstraat. Dit kan alleen plaatsvinden door vrachtwagens in te
zetten.
Voor uw veiligheid worden - in overleg met de wegbeheerder (provincie Overijssel) bij pieken in de vrachtbewegingen waarschuwingsborden geplaatst. Dit gebeurt bij
het fietspad en de provinciale weg. Ook wordt bij de aanrijtijden zoveel mogelijk
rekening gehouden met schoolgaande kinderen.

Herstart uitvoering
De afgelopen weken is er weer een start gemaakt met de
werkzaamheden in de Engbertsdijksvenen. U kunt de
kranen van aannemer Fuhler aan het werk zien als u langs
het wandelpad vanaf de noordelijke parkeerplaats richting
uitzichtpunt de Pluus loopt. En ook al is het broedseizoen
ten einde, er wordt nog steeds met zorg gekeken naar de
locaties: waar de werkzaamheden wél kunnen
plaatsvinden en waar - voorlopig - nog niet.
Werkzaamheden
Momenteel verwijdert de aannemer onder meer de opkomende berkentwijgjes, als
onderdeel van de onderhouds-/beheerwerkzaamheden op de delen waar vorig jaar de
opslag is verwijderd. Zo zorgen we ervoor dat het gebied open blijft en er geen nieuwe
bomen komen op plaatsen waar ze verwijderd zijn. Ook verwijdert de aannemer tussen de
Oude Leidijk en de Eerste Nieuwe Leidijk én achter de hoogveenkern bomen en
bosopslag.
Tijdelijk wandelpaden afgesloten
Het kan zijn dat we voor uw veiligheid tijdelijk wandelpaden moeten afsluiten. Zodra
hierover meer bekend is, wordt dat - net als vorig jaar - in het terrein zichtbaar: of via een
hekwerk met banner, of met behulp van een verkeersregelaar. Daarbij bekijken we welke
alternatieve route u kunt volgen om uw wandeling te vervolgen

Meer nieuws op onze nieuwe website over
Engbertsdijksvenen
Alle ontwikkelingen in en rondom Engbertsdijksvenen kunt
u sinds kort ook volgen via onze website
engbertsdijksvenen.nl. U vindt hier onder meer informatie
over de unieke natuur en de maatregelen die genomen
worden om het hoogveenlandschap te herstellen. Ook
vindt u er achtergrondinformatie en downloads,
bijvoorbeeld over het natuurbeheer, de bodem en
ecologie.
Op deze website komen regelmatig nieuws-updates te
staan en gaan we volop aan de slag met actueel beeldmateriaal. Zo kunt u de
maatregelen én de schoonheid van de natuur online volgen.
Neem direct een kijkje >

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 herstel van kwetsbare natuur. Dat is geen luxe, maar pure
noodzaak. Bewoners, belangenorganisaties en overheid 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 weerbaar tegen invloeden van buiten, zoals de uitstoot van stikstof, want
een sterkere natuur betekent op termijn ook weer meer ruimte voor economische
ontwikkelingen. Meer informatie hierover vindt u op: www.overijssel.nl/natura2000
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