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Nieuwsbrief Natura 2000
Engbertsdijksvenen
Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van het jaar. Dit keer onder
andere een terugblik op de vergadering van de Bestuurlijk
Adviescommissie op 18 december jl. en nieuws over de aanvoer van
nieuwe leemgrond en zand via een pijpleiding. Ook kunt u nog tot 4
januari reageren op de tweede interactieve kaart voor de interne
maatregelen. Veel leesplezier.

BAC 18 december 2020: wat zijn de eerste resultaten
van de doorrekening van de variant 2020?
Op 18 december kwamen de leden van de
Bestuurlijke Adviescommissie (BAC)
Engbertsdijksvenen op digitale wijze bij elkaar. Zij
bespraken de uitkomsten van de eerste berekening
met het hydrologisch model van variant 2020.
Sinds de laatste BAC vergadering in oktober 2020 is
gestart met het doorrekenen van de variant 2020 met een grote buffer ten oosten van het
natuurgebied. De eerste stap is het bepalen van het effect op het ecologisch doelbereik.
Hierin staan de effecten op de natuur centraal. Daarnaast is er gekeken naar de
opbrengstderving bij de landbouw. Er is nog geen rekening gehouden met mitigerende
maatregelen bij woningen en landbouwpercelen. Dit gebeurt in de volgende stap.
Tussentijdse resultaten besproken
De resultaten van de eerste rekenronde zijn op 18 december aan de leden van de BAC
gepresenteerd. Zij zagen dat de eerste rekenronde ecologische doelbereik geeft. De
volgende stap is het kijken naar maatregelen om woningen niet natter te maken en
agrarische ondernemers perspectief te kunnen bieden.
Lees meer...

Nieuwe transporten van
leemgrond
Voor de werkzaamheden aan de kades komen in
december en januari nieuwe partijen leemgrond
beschikbaar. Vorige week vond het eerste transport
plaats naar het leemdepot bij de parkeerplaats aan
de Dorpstraat in Kloosterhaar. In januari staat de
tweede lading gepland. Het vervoer gebeurt via de
N36 en over de provinciale weg
Kloosterstraat/Dorpsstraat. Voor de aanvoer van het
materiaal plaatst de aannemerscombinatie Roelofs-Oosterhuis verkeersborden langs
de weg om de weggebruikers te attenderen op in- en uitrijdend werkverkeer.
Lees meer...

Zandtransport per pijpleiding
haalbaar
Naast leem is ook zand nodig voor de
werkzaamheden aan kades en sloten. De afgelopen
tijd is bekeken of het mogelijk is om het zand via een
pijpleiding naar het natuurgebied te transporteren.
Dit lijkt haalbaar en daarmee is weer een nieuwe
stap gezet richting de realisatie. Staatsbosbeheer
gaat nu in gesprek met het waterschap en de
betrokken grondeigenaren om te zorgen dat de
pijpleiding goed kan worden aangelegd. De laatste stap voor de daadwerkelijke
aanleg, is het aanvragen van de benodigde vergunningen.
Lees meer...

Komt het cultuurhistorisch landschap tot leven in
Engbertsdijksvenen?
REAGEREN KAN NOG TOT MAANDAG 4 JANUARI 2021
Heeft u de tweede interactieve kaart voor de
interne maatregelen al bekeken? Het kan nog tot
maandag 4 januari. Op de kaart kunt u aangeven of
cultuurhistorie zichtbaar moet blijven in het
landschap. Of hecht u meer waarde aan het
vastleggen van de ontstaansgeschiedenis op een
andere manier? Om de landschapsontwikkeling van
Engbertsdijksvenen te begrijpen, maakte bureau
Cultuurland een video over de historie van het
landschap.
Ga naar de kaart en de video
Welke reacties zijn gekomen op de eerste interactieve kaart?
Wij willen u hartelijk danken voor uw belangstelling op de eerste interactieve kaart. De
reacties geven een goed beeld hoe u het natuurgebied beleeft. In totaal hebben wij 48
reacties ontvangen.
Uit de reacties blijkt een behoefte aan een goede bereikbaarheid van het gebied en het
behoud en eventueel toevoegen van bankjes en uitkijkpunten in het natuurgebied. Ook
zijn ideeën binnengekomen over het behoud van de bijzondere flora en fauna. Daarnaast
zijn zorgen geuit over de werkzaamheden, bijvoorbeeld over vernatting en privacy.
Wat doen wij met de reacties?
Het bouwteam Staatsbosbeheer en aannemerscombinatie Roelofs-Oosterhuis bespreken
alle reacties. Ook vindt uitwisseling plaats met de werkgroep combikansen en de
betrokken gemeenten. Samen kijken we naar de mogelijkheden om uw ideeën te kunnen
realiseren. Iedereen die heeft gereageerd krijgt binnenkort een persoonlijke reactie per
mail.

U blijft welkom bij de
inloopbijeenkomsten in de
werkschuur
Ondanks het coronavirus vonden de
inloopbijeenkomsten van Staatsbosbeheer elke
laatste maandag van de maand plaats. Ook komend
jaar bent u elke laatste maandag van de maand
tussen 13.00 uur en 17.00 uur welkom in de
werkschuur van Staatsbosbeheer aan de Dorpsstraat
1a in Kloosterhaar. Vanwege de kerstvakantie komt de inloopbijeenkomst van
maandag 28 december te vervallen.

Tip van de boswachter
Prachtig lokaal product uit Engbertsdijkvenen.
Lees hier het hele artikel

Graag willen we u bedanken voor de fijne manier waarop we met elkaar het gesprek
hebben kunnen voeren het afgelopen jaar. Ook ondanks de bijzondere periode
waarin we zitten. We hopen u in het nieuwe jaar weer in alle gezondheid te mogen
ontmoeten.

Fijne feestdagen en een gezond
2021

Meer informatie op www.engbertsdijksvenen.nl

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland

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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