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Nieuwsflits

Nieuwsflits Natura 2000
Engbertsdijksvenen
Komt het cultuurhistorisch
landschap tot leven in
Engbertsdijksvenen?
Tweede interactieve kaart beschikbaar
tot maandag 4 januari 2021
U kunt nu reageren op een tweede interactieve kaart die is gemaakt in het kader
van de interne maatregelen voor het natuurherstelproject in Engbertsdijksvenen.
Deze kaart is te vinden op de website van aannemer Roelofs Groep. Op de kaart
kunt u aangeven of cultuurhistorie terug zou moeten komen in het toekomstige
landschap.

Karakter van het landschap
De mens maakt een groot deel uit van de rijke cultuurhistorie van
Engbertsdijksvenen. De eerste bewoners kwamen in de Middeleeuwen naar de
stuwwal bij Sibculo. Het landschap is door de eeuwen steeds meer veranderd en het
hoogveen is grotendeels verdwenen. Staatsbosbeheer heeft aan bureau Cultuurland
gevraagd om de landschapskarakteristieken vanuit verschillende tijdslagen in beeld
te brengen. Dit kunt u terug zien in de videopresentatie voorafgaand aan de
interactieve kaart. Ook kunt u de video bekijken via onderstaande link in deze
nieuwsbrief.
Geef uw mening over cultuurhistorie
Op de interactieve kaart kunt u uw mening geven over het belang van de historie en
de bijzondere karakteristieken van dit hoogveenlandschap. Wilt u dat de bijzondere
(cultuur)historie van dit hoogveengebied zichtbaar blijft in het landschap? Of hecht
u meer waarde aan het vastleggen van de ontstaansgeschiedenis op een andere
manier?
Iedereen die wil kan reageren op de interactieve kaart en alle ideeën zijn welkom. In
een zorgvuldige afweging wordt bekeken welke ideeën wel en niet haalbaar zijn.
Staatsbosbeheer betrekt ook Stichting Streekmuseum Kloosterhaar-Balderhaar, het
Veenmuseum in Westerhaar-Vriezenveenswijk en het Klooster Sibculo bij het belang
van cultuurhistorie in de toekomst.
Stap voor stap naar een Definitief Ontwerp
De interactieve kaart is onderdeel van het participatieproces met de omgeving om
te komen tot een Definitief Ontwerp (DO) voor de interne maatregelen. Naar
verwachting is het DO voor de zomer van 2021 bekend en kunnen de
werkzaamheden na de zomer starten. Wilt u meer weten wat de komende tijd gaat
gebeuren in Engbertsdijksvenen en wanneer u kunt meedenken? Bekijk dan de
tijdlijn op de website van Engbertsdijksvenen.

Presentatie landschap en
cultuurhistorie
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Meer informatie op 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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