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Nieuwsbrief Natura 2000
Engbertsdijksvenen
In deze nieuwsbrief leest u meer over het doorrekenen van de
effecten van variant 2020 rondom het natuurgebied, over korte
termijn maatregelen aan de Bavesbeekweg en Oude Hoevenweg en
over de vergunningenaanvraag en digitale informatieavond van
Staatsbosbeheer in april. Ook stelt de nieuwe omgevingsmanager van
het externe gebiedsproces zich graag aan u voor en laat boswachter
publiek een persoonlijke noot achter in verband met zijn vertrek bij
Staatsbosbeheer.

Meer tijd voor uitwerking mitigerende maatregelen
Eind vorig jaar gaven de leden van de Bestuurlijke
Adviescommissie (BAC) groen licht voor het verder
uitrekenen van de effecten van variant 2020. Het
effect op het ecologisch doelbereik en de
opbrengstderving is inzichtelijk voor maatregelen
zonder mitigatie. De volgende stap is het bepalen
van de mitigerende maatregelen om woningen en
landbouwpercelen droog te houden.
De uitwerking van deze maatregelen gebeurt in overleg met de leden van de BAC, de
klankbordgroep, experts en direct betrokkenen. Het kost tijd om met alle partijen en
belanghebbenden te komen tot een zorgvuldig afgewogen kader voor de uitwerking van
de mitigerende maatregelen. De BAC heeft daarom meer tijd gevraagd om met elkaar tot
overeenstemming te komen. De komende weken zal meer duidelijk worden over de
mitigerende maatregelen. Zodra de maatregelen doorgerekend zijn bespreken we die
eerst met direct betrokkenen in de omgeving.

Korte termijn maatregelen wateroverlast
Bavesbeekweg en Oude Hoevenweg
Vanuit het externe gebiedsproces werken we toe
naar de uitwerking van de maatregelen rondom het
natuurgebied. Deze maatregelen zijn erop gericht
om het watersysteem te herstellen en om
waterverlies uit het veen naar de omgeving te
beperken.
Op dit moment ervaren de bewoners aan de
Bavesbeekweg en Oude Hoevenweg al wateroverlast.
Daarom heeft LTO Noord aan ingenieursbureau Sweco
gevraagd om voor de korte termijn (winter 2020-2021),
vooruitlopend op de toekomstige inrichting,
alvast maatregelen te bepalen die de waterhuishoudkundige situatie voor deze bewoners
voor zover mogelijk verbeterd. Hierbij wordt rekening gehouden met de Natura2000
maatregelen in en rondom Engbertsdijksvenen.
Het onderzoek is eind vorig jaar gepresenteerd aan de bewoners. Wilt u het onderzoek
van Sweco lezen? Deze kunt u hier downloaden (27MB).

Aanvraag vergunningen voor
tijdelijke voorzieningen in het
natuurgebied
Het bouwteam (Staatsbosbeheer en
aannemers Roelofs-Oosterhuis) werkt toe naar
een Definitief Ontwerp (DO) voor de
maatregelen in het natuurgebied. De
verwachting is dat het DO voor de zomer van
2021 klaar is. Vooruitlopend op de
werkzaamheden, vraagt Staatsbosbeheer op 15 april a.s. een aantal
vergunningen aan die nodig zijn om tijdelijke voorzieningen te kunnen
treffen om in augustus 2021 te kunnen starten met de uitvoering.
Het gaat om:
Omgevingsvergunning bij de gemeente Twenterand en de gemeente
Hardenberg;
Watervergunning bij het waterschap Vechtstromen;
Raamsaneringsplan bij de Omgevingsdienst Twente.
Waarom zijn deze vergunningen nodig?
Het herstellen van het hoogveen kan niet zonder officiële toestemming. In
september vorig jaar is door Provinciale Staten de PIP interne maatregelen en de
ontgrondingsvergunning vastgesteld. Bij de ter inzagelegging van het PIP zijn drie
beroepen aangetekend, waarvan twee een voorlopige voorziening hebben
aangevraagd. De beroepen zijn in behandeling.
Het PIP besluit is nodig om sloten te kunnen dempen in het natuurgebied. Met de
ontgrondingsvergunning kunnen kades worden aangelegd en hersteld. Daarmee
hoopt Staatsbosbeheer komende zomer te kunnen starten met het dempen van
sloten en het aanleggen en herstellen van kades.
Om deze maatregelen uit te voeren is zand en leem nodig. Voor het transport van
zand is in samenspraak met de omgeving gekozen om dit per pijpleiding vanuit een
zandwinplas in Kloosterhaar richting het natuurgebied te vervoeren. Hiermee wordt
75% van de transportbewegingen verminderd. Het leem is niet lokaal voorradig en
moet altijd per as worden aangevoerd. Voor het zandtransport per pijpleiding, de
zandopslag in een depot en voor het leemdepot zijn aanvullende vergunningen
nodig.
Lees meer

Aankondiging

Digitale informatieavond
donderdag 8 april 2021
Op donderdagavond 8 april a.s. organiseert
het bouwteam interne maatregelen
(Staatsbosbeheer en Roelofs-Oosterhuis) een digitale bewonersavond.
Deze bijeenkomst staat in het teken van de aanvraag van de vergunningen en de
stappen die nog gezet gaan worden naar het Definitief Ontwerp van de maatregelen
in het natuurgebied. Ook krijgt u meer informatie over wat er gebeurt met de
reacties die het bouwteam heeft ontvangen op de interactieve kaarten. De
uitnodiging wordt binnenkort verspreid via een nieuwsflits.

Even voorstellen, Richard
Jansink omgevingsmanager
externe gebiedsproces
Op 1 maart 2021 is Richard Jansink gestart als
nieuwe omgevingsmanager voor het externe
gebiedsproces. Hij stelt zich graag aan u voor.
Wie is Richard Jansink?
“Ik ben een geboren en getogen tukker van 45 jaar en woonachtig in Oldenzaal.
Nadat het veehouderijbedrijf van mijn ouders twintig jaar geleden is uitgeplaatst
vanwege natuurontwikkeling binnen de landinrichting Enschede-Noord ben ik in
Oldenzaal gaan wonen en hebben mijn ouders samen met mijn broer een boerderij
gekocht in Zuid-Drenthe. Samen met mijn vrouw Elvira hebben wij drie kinderen:
Timo van 17 jaar, Isa van 15 jaar en Lotte van 11 jaar. Ik houd van voetbal kijken en
speel zelf nog in Lonneker mijn wedstrijden.”
Wat is je achtergrond?
“Nadat ik de hoge landbouwschool in Leeuwarden heb afgerond, ben ik gaan werken
bij verschillende advies- en ingenieursbureaus. De inrichting van het landelijk
gebied spreekt mij daarbij altijd het meeste aan. De vraag die bij mij vaak centraal
staat is: “Hoe kunnen we Nederland en vooral Twente nog mooier maken en zorgen
dat iedereen hier prettig kan werken, leven en recreëren?”
Wat zou je graag willen betekenen voor Engbertsdijksvenen?
“De opgaven voor natuur, landbouw en recreatie leveren kansen, maar ook
knelpunten of bedreigingen op. Ik vind het een uitdaging om deze opgaven met
elkaar te verbinden en te streven naar een zo groot mogelijk draagvlak bij alle
omliggende bewoners en gebruikers in en rondom het Engbertsdijksvenen.”

Vertrek Jeroen Buunen,
boswachter publiek
Staatsbosbeheer
In februari nam boswachter publiek Jeroen
Buunen afscheid van Staatsbosbeheer. Jeroen
was jarenlang het gezicht voor de omgeving en nam u met veel plezier
mee op excursie het gebied in. Hij geeft u graag een persoonlijk bericht
over zijn vertrek.
“Op deze manier wil ik u informeren over mijn vertrek bij Staatsbosbeheer als zijnde
boswachter publiek in Twente. Ik ga een nieuwe en uitdagende functie vervullen bij
collega organisatie Landschap Overijssel, in de functie van terreinbeheerder + boa.
Het nieuwe werkgebied ligt in mijn woonomgeving en strekt van Zwolle tot aan
Luttenberg/Haarle/Bathmen. Een prachtig en afwisselend werkgebied, waar ik mij
ook inhoudelijk meer mag bezighouden met het beheer.
Ik kijk terug op bijna zes jaar werkplezier in Twente en zeer zeker ook in
Engbertsdijksvenen. Ik heb hier veel leuke en boeiende mensen mogen ontmoeten.
Ik heb daarbij een zeer sterke binding gevoeld vanuit de omgeving met het gebied
an sich, zowel vanuit de cultuurhistorische als natuurkant. Dat is deels op mij
overgeslagen en daarom blijf ik het gebied volgen en zo nu en dan op persoonlijke
titel bezoeken. Wie weet komen we elkaar dan weer tegen! Het ga u goed en een
vriendelijke natuurgroet.”

Nieuwe boswachter ecologie
Ook boswachter ecologie van Staatsbosbeheer Rick
Ruis vertrekt binnen de beheereenheid SallandTwente en gaat in Gelderland verder als adviseur
terreinbeheer. Zijn opvolger is Rick de Ruiter (zie
foto) die in Twente woont en enkele jaren geleden als
stagiaire bij Staatsbosbeheer al met het mooie
Twentse landschap kennis heeft gemaakt.

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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