
Natura 2000 

De Staatssecretaris van Econo-

mische Zaken heeft 160 Natura 

2000-gebieden aangewezen in 

Nederland, vanwege de bijzon-

dere natuurwaarden in deze ge-

bieden. Daarmee is Nederland 

verplicht om de huidige natuur-

waarden te behouden of te ont-

wikkelen. Na de aanwijzing heeft 

het Ministerie van Economische 

Zaken het Natura 2000 beheer-

plan vastgesteld. Hierin staan 

onder andere de maatregelen 

beschreven die nodig zijn om de 

beoogde doelen te halen. 

 

Het Natura 2000-gebied Eng-

bertsdijksvenen is één van die 

gebieden. LTO Noord is trekker 

van de planuitwerking voor de 

uitvoering van de maatregelen 

die in dit gebied moeten worden 

uitgevoerd. 

 

Engbertsdijksvenen 

Engbertsdijksvenen is een res-

tant van een groot voormalig 

veengebied. De Engbertsdijksve-

nen is nu een vrijwel geheel af-

gegraven hoogveengebied. De 

meest grootschalige vervening 

vond plaats in de periode 1850 

tot 1950. Omdat de randen ge-

heel zijn afgegraven, steekt het 

gebied ver boven het omringen-

de landschap uit.  

 

Het gebied herbergt een restant 

niet afgegraven veen, waar nog 

actief hoogveen groeit. Buiten de 

actieve hoogveenkern bestaat 

het gebied uit natte heide, waar-

in ook drogere delen aanwezig 

zijn. Langs de randen van het 

gebied zijn enkele kleine berken-

bossen te vinden.  

 

De stikstofgevoelige habitatty-

pen zijn Europese droge heide, 

actief hoogveen en herstellend 

hoogveen. De knelpunten voor 

het behalen van de instandhou-

dingsdoelstellingen die met ge-

biedsmaatregelen moeten wor-

den aangepakt, betreffen met 

name knelpunten in de hydrolo-

gie. Te lage grondwaterstanden 

zorgen voor een afname van de 

kwaliteit van de habitattypen.  

 

NIEUWSBRIEF NATURA 2000 ENGBERTSDIJKSVENEN 

Nr.10, juli 2018 

Martha van Abbema, nieuwe wethouder Twenterand, stelt zich 

voor: ,,Behoud leefbaarheid om het gebied belangrijke  

succesfactor’’ 

Na de recente verkiezingen van maart dit jaar heeft wethouder Martha van 

Abbema onder andere de portefeuille natuur en landbouw binnen het college 

van gemeente Twenterand onder haar hoede gekregen. Zij neemt in de  

Bestuurlijke Adviescommissie het stokje over van Ben Engberts en  

vertegenwoordigt de belangen van de drie gemeenten waarin  

Engbertsdijksvenen ligt. Dat zijn Ommen-Hardenberg, Tubbergen en  

Twenterand.  Het gebied en de daarbij horende Natura 2000-uitdagingen zijn 

bij haar bekend uit eerdere politieke functies. Draagvlak voor het  

inrichtingsplan en een goede leefbaarheid rondom het gebied zijn voor haar 

belangrijke uitdagingen die ze graag aangaat. 

Martha woont al meer dan 20 jaar in de regio en kent zowel persoonlijk als vanuit haar 

politiek-bestuurlijke functies de Natura 2000-problematiek. ,,Ik woon in Den Ham 

vlakbij het Natura 2000-gebied Vecht en Beneden-Reggegebied en weet dus als geen 

ander welke beperkingen dit met zich meebrengt. Dat is op zich geen probleem, als 

die beperkingen maar gecompenseerd kunnen worden”, zegt ze met overtuiging. ,,Dat 

geldt ook voor de Engbertsdijksvenen.” 

Bekend met Engbertsdijksvenen 

,,Al in 2009 kwam ik in aanraking met Engbertsdijksvenen”, vertelt Martha. ,,Ik was 

toen wethouder buitengebied. In dat jaar kwam het aanwijzingsbesluit en werd  

duidelijk dat het gebied aangemerkt werd als een Natura 2000-gebied. Ik heb in die 

periode regelmatig om de tafel gezeten met de boeren die nu verenigd zijn in het  

Platform Engbertsdijksvenen.  Zij maakten toen al duidelijk dat het voor hen belangrijk 

is een boterham te kunnen blijven verdienen, ook al wonen en werken zij aan de rand 

van een Natura 2000-gebied. En dat is logisch. Natuurdoelen moeten gehaald worden, 

maar de leefbaarheid rondom het gebied is ook heel belangrijk.” 

Statenlid 

,,In 2011 ben ik lid geworden van de Staten van Overijssel. Ook hier hield ik me bezig 

met landbouw en natuur. Vanaf dat moment keek ik vanaf een ander level naar het 

gebied. Ik heb in deze periode een aantal cruciale momenten meegemaakt, zoals de 

vaststelling van het conceptbeheerplan in 2016. Ook in die periode stond ik regelmatig 

in contact met de omwonenden. Ik merkte dat iedereen ervan overtuigd was dat een 

mooi gebied als Engbertsdijksvenen behouden moest blijven, maar dat de  

sociaaleconomische gevolgen van een andere inrichting ook mee moeten tellen.” 

 

 

          Zie vervolg op pagina 2.  



Gedeeld belang 

,,Dat zie ik ook terug in de Bestuurlijke Adviescommissie. Ik heb nu één  

vergadering meegemaakt en merk dat de belangen groot zijn. Maar, waar er 

in mijn periode als gemeenteraadslid en statenlid nog vaak vanuit  

tegenstellingen met elkaar gesproken werd, gebeurt dat nu met respect voor 

elkaars standpunt. Er wordt naar elkaar geluisterd en er is bereidheid om met 

elkaar naar een oplossing te zoeken. Dat vind ik mooi om te  

merken. Er is een gedeeld belang ontstaan. Dat biedt perspectief.” 

Actief inzetten op leefbaarheid 

,,Vanuit mijn rol als wethouder en vertegenwoordiger van de drie betrokken 

gemeenten vind ik het belangrijk dat naast de realisatie van de natuurdoelen 

ook de leefbaarheid voldoende aandacht krijgt. Ik onderschrijf het  

uitgangspunt van de Bestuurlijke Adviescommissie dan ook van harte dat de 

maatregelen die genomen moeten worden zo min mogelijk negatief effect op 

de omgeving mogen hebben.  

Ik wil me graag actief inzetten voor de zogenaamde ‘meekoppelkansen’. Denk aan recreatieve en toeristische 

voorzieningen en kansen voor de landbouw en de natuur die het gebied en haar omgeving aantrekkelijker  

maken. Dat is belangrijk om de leefbaarheid rond het gebied op peil te houden of zelfs te verbeteren. Het proces 

is voor mij dan ook pas geslaagd als er vanuit alle partijen draagvlak voor het inrichtingsplan is en er voldoende 

mogelijkheden gecreëerd worden voor een leefbaar gebied waarin ook nog een boterham voor de omwonenden 

verdiend kan worden. Dat is een pittige uitdaging, maar het is mogelijk. Daar ben ik van overtuigd.” 

 

Presentatie oplossingsrichtingen op drukbezochte informatieavond 

Op 12 juli hoorden ruim 100 betrokkenen tijdens een algemene informatieavond in Langeveen de 

laatste stand van zaken rond het gebiedsproces. Belangrijk onderdeel van deze avond was de  

presentatie van mogelijke oplossingsrichtingen. Onafhankelijk voorzitter Erik Back opende de avond 

met een korte inleiding. Hij benoemde de complexiteit van het proces en gaf aan dat er een flinke 

stap richting duidelijkheid genomen is.  

Vervolgens lichtte projectleider Herbert Bos de stand van zaken toe. Hij ging met name in op de totstandkoming 

van de combinatievarianten en de criteria waarop de uitkomsten van de berekeningen straks getoetst worden. In 

het volgende artikel in deze Nieuwsbrief leest u meer over de inhoud van de presentatie van Herbert Bos.  

Namens Staatsbosbeheer gaf Corné Balemans een korte update over de maatregelen binnen het gebied, met  

name over de aanvoerroutes van leem en zand. Een groot deel van het leem wordt de komende twee jaar  

opgeslagen in een depot bij een akker langs de Paterswal. Inmiddels is daar al een omgevingsvergunning bij de 

gemeente voor aangevraagd. 

Vragen en discussie 

Na de presentaties was er volop gelegenheid voor vragen en discussie. Daar werd goed gebruik van gemaakt. 

Eén van de vragen was of er aan de zijde van de Leidijk binnen het natuurgebied een buffer wordt aangelegd om 

extra water op te vangen. De verwachting van de bewoners is dat je dan de huizen en percelen gemakkelijker 

droog kan houden. Aanvullende vraag in dit verband was of het uitgangspunt is dat niet alleen de huizen droog 

blijven, maar ook de percelen. Herbert Bos antwoordde hierop dat het wettelijk verplicht is de huizen droog te 

houden. Of de percelen ook droog blijven, is nog lastig te zeggen. Dit is wettelijk niet verplicht, maar het  

Kernteam spant zich wel in om hierover bij het bevoegd gezag duidelijkheid te krijgen. Uiteraard wordt er  

maximaal ingezet op mitigerende maatregelen. 

Budget voor meekoppelkansen 

Vanuit de zaal wordt nadrukkelijk richting de provincie de oproep gedaan om budget te reserveren oor de  

meekoppelkansen. Momenteel denkt een groep betrokkenen na over voorzieningen, onder andere op het gebied 

van toerisme en recreatie. Binnen ontwikkelopgave Natura 2000 is daar vanuit de Provincie geen geld voor.  

Wethouder van gemeente Twenterand, Martha van Abbema, benadrukt dat de gemeente de meekoppelkansen 

erg belangrijk vindt en geeft aan dat zij hierin een belangrijke rol wil spelen. Nog deze week heeft zij hierover 

een afspraak bij Natuur en Milieu Overijssel (NMO), de organisatie die momenteel trekker is van het initiatief 

rond de meekoppelkansen. 

Bargerveen 

Een aantal aanwezigen is mee geweest met de excursie van Staatsbosbeheer naar Bargerveen. Een vergelijkbaar 

gebied waar volgens de vragensteller oplossingen gevonden zijn die kunnen rekenen op een breed draagvlak. 

Gevraagd wordt in hoeverre er bij Engbertsdijksvenen gebruik gemaakt wordt van de kennis en inzichten uit  

Bargerveen. Herbert Bos geeft aan dat het Kernteam ondersteund wordt door het adviesbureau dat ook bij  

Bargerveen betrokken was en dat de kennis zeker meegenomen wordt.  

Zie vervolg op pagina 3.  

 



 

Zachte criteria 

Eén van de aanwezigen benadrukt namens alle bewoners rond het gebied dat de leefbaarheid een belangrijk  

aspect is. In het kader van het externe gebiedsproces wordt nu vooral gesproken over maatregelen die getoetst 

worden op doelbereik en kosten, maar juist de zachte criteria zijn van belang. Herbert laat weten dat de leden 

van de adviescommissie deze mening delen en dat zachte criteria ook de aandacht krijgen. In het najaar worden 

hier speciale bijeenkomsten met betrokkenen voor georganiseerd en eind september buigt de Bestuurlijke  

Adviescommissie zich hierover in een extra ingelaste vergadering. 

Waterwingebied 

Een bewoner aan de zuidkant las in de plannen van de waterwinning dat hierin de maatregelen in de  

gebiedsanalyse als uitgangspunt genomen zijn. Dat baart haar zorgen. Ze is bang dat deze maatregelen dan 

alsnog worden uitgevoerd, maar dan in verband met de waterwinning. Herbert Bos laat weten dat er afstemming 

hierover is met Vitens. Vitens neemt de uitkomsten van ons gebiedsproces mee. Dat kan ook niet anders, want 

die worden, als de provincie ze overneemt, officieel vastgesteld.  

Gebied zo goed mogelijk achterlaten 

Onafhankelijk voorzitter Erik Back sloot de avond af. Hij benadrukte dat ook nu weer blijkt dat dit proces veel 

onzekerheden met zich meebrengt. De zorgen die geuit zijn en de vragen die gesteld zijn, neemt het kernteam 

mee. ,,We willen het gebied straks zo goed mogelijk achterlaten”, zegt hij met nadruk. ,,Daar doen we onze  

uiterste best voor. Daar kunt u van op aan.” 

 

Op weg naar inzichten: vijf varianten deze zomer doorgerekend 

In de afgelopen maanden heeft het kernteam hard gewerkt aan de totstandkoming van mogelijke oplossingen 

voor de maatregelen die buiten het gebied getroffen kunnen worden. Belangrijk uitgangspunt daarbij was  

uiteraard dat deze maatregelen voldoende zijn om de Natura 2000-doelen te behalen. Maar daarnaast is ook 

nadrukkelijk gezegd dat ze zo min mogelijk impact op de omgeving moeten hebben. Ook moet er draagvlak voor 

zijn en het moet een duurzame, robuuste oplossing opleveren. 

Betrokkenheid gebied 

Tijdens de informatieavond op 12 juli zijn door Projectleider Herbert Bos de mogelijke oplossingsrichtingen aan 

alle belanghebbenden en belangstellenden gepresenteerd. Voorafgaand aan deze avond waren groepen  

bewoners, boeren en de natuur en milieu achterban al geraadpleegd. Zij hebben in het voortraject met het  

Kernteam meegedacht en zelf ook mogelijke oplossingen aangeleverd.  

Zie vervolg op pagina 4.  



 

Na de zomer betere inzichten in wat wel en niet werkt 

Het resultaat mag er dan ook zijn. Er liggen drie varianten die de komende weken doorgerekend worden met als 

doel om inzicht te krijgen in wat er wel en wat er niet werkt. Dat geldt niet alleen op het gebied van doelbereik 

(ecologie) maar ook op het effect op de omgeving (woningen, landbouw, watervraag). Naast deze drie varianten 

wordt de huidige situatie doorgerekend en worden de effecten van de interne maatregelen berekend. Zo  

ontstaan er heldere inzichten in wat wel en niet werkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brede buffer van 400 hectare zonder wateraanvoer  Kleine buffer, wateraanvoer en parallelkanaal 

Wilt u meer weten over de oplossingsrichtingen? Bekijk dan via www.overijssel.nl/engbertsdijksvenen de  

presentatie die op 12 juli gegeven is. 

 

Meedenken over ‘zachte’ toetsingscriteria op 10 of 13 september 

De combinatievarianten worden na de zomer getoetst op een aantal criteria. Uiteraard op de harde criteria zoals 

doelbereik, kosten, waterkwaliteit en gevolgen voor de woningen. Maar er zijn ook gevolgen op  

sociaaleconomisch en cultuurhistorisch vlak. Denk aan de voorzieningen, leefbaarheid, recreatie en toerisme en 

de mogelijkheden om te ondernemen. Ook dit pakken we weer samen met u op. Op 10 en 13 september  

organiseren we hiervoor speciale bijeenkomsten. In brainstormsessies formuleren we de belangrijkste zachte  

criteria en over de gevolgen van de diverse varianten voor die zachte criteria. Hiermee voeden we vervolgens de 

Bestuurlijke Adviescommissie. Heeft u interesse om op 10 of 13 september hierover mee te denken? Meld u dan 

aan via planvormingengbertsdijksvenen@gmail.com  
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Peilbuizen voor tweede keer uitgelezen: gegevens beschikbaar in Wateratlas 

Begin juli hebben de medewerkers van Eijkelkamp de peilbuizen die rond de Engbertsdijksvenen staan weer  

uitgelezen. In maart was de 0-meting. Er zijn nu dus twee metingen geweest. De resultaten van deze metingen 
zijn te zien in de Wateratlas Overijssel. Via deze link komt u meteen op de juiste pagina terecht. De stippen om 
het gebied heen geven de plaats van een peilbuis aan. Als u daarop klikt, komt de grafiek met de waterstanden 
naar boven. Als u op het vraagteken rechtsboven drukt, krijgt u de meest gestelde vragen met antwoorden te 
zien. Dat kan handig zijn als u er niet helemaal uitkomt. 

 
De komende metingen vinden plaats in week 38 en week 50. Daarna gaat het beheer van de peilbuizen over 
naar de provincie en zijn zij verantwoordelijk voor het (laten) uitlezen van de gegevens. 
 
Heeft u vragen over de metingen of over de peilbuizen? Stuur dan een mail naar  
planvormingengbertsdijksvenen@gmail.com. Wij nemen dan contact met u op! 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Heeft u vragen over het project Planvorming Engbertsdijksvenen? 
Neem contact op met Yvette van Wichen:   

yvwichen@projectenltonoord.nl  
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Nieuws van Staatsbosbeheer 

Stand van zaken interne herstelmaatregelen 

Dit najaar starten de werkzaamheden voor de interne herstelmaatregelen binnen de 

Engbertsdijksvenen. Daarvoor zijn de voorbereidende werkzaamheden in volle gang. 

Hieronder leest u de laatste stand van zaken. 

Dit najaar starten de werkzaamheden voor de interne herstelmaatregelen binnen de Engbertsdijksvenen.  

Daarvoor zijn de voorbereidende werkzaamheden in volle gang. Hieronder leest u de laatste stand van zaken. 

Informatieavonden 5 en 7 juni 

Op dinsdag 5 en donderdag 7 juni vonden de informatieavonden over de interne herstelmaatregelen plaats. Met 

een opkomst van ca. 40 personen per avond, is het naar wens verlopen.  

Interne herstelmaatregelen 

Projectleider Corné Balemans heeft de plannen voor de uitvoeringsmaatregelen die dit najaar gaan starten  

gepresenteerd, evenals de maatregelen die in 2019 en de jaren daarop gaan plaatsvinden. Tevens is toegelicht 

welke voorbereidende onderzoeken daaraan ten grondslag liggen.  

Dit najaar wordt ruim 700 ha berkenopslag verwijderd. Daar is 

afgelopen jaar al een begin mee gemaakt in het westelijk en 

centrale deel van het gebied. Om het hoogveen te herstellen is 

het ook nodig om bomen te verwijderen omdat bomen veel  

water verbruiken en dit juist nodig is voor het hoogveen om te 

kunnen herstellen. Dit is gepland in het noordoostelijke en 

noordwestelijke deel. Vanwege de omvang en het feit dat we 

rekenschap moeten houden met het broedseizoen, wordt de 

uitvoering in twee delen geknipt, van oktober 2018 tot maart 

2019 en van oktober 2019 tot maart 2020. U wordt hierover in 

het najaar verder geïnformeerd. 

Ook zijn maatregelen zoals delen bos verwijderen in het zuidelijk deel, het dempen van sloten en het herstellen 

van een aantal dammen (compartimenteren) voorzien ten behoeve van het herstel van het hoogveengebied. De 

concrete invulling hangt nauw samen met het externe gebiedsproces en de resultaten van het hydrologisch  

onderzoek dat wordt uitgevoerd. Daarom zal uitvoering daarvan pas op een later moment, vermoedelijk vanaf 

najaar 2019 gaan plaatsvinden, nadat goed in beeld is gebracht wat dit betekent voor de omgeving en welke 

mitigerende maatregelen moeten worden uitgevoerd om eventuele negatieve effecten te voorkomen. Einde  

uitvoering van al deze maatregelen staat vooralsnog gepland in juni 2021. 

Animatiefilm 

Om een goed beeld te geven van de ontstaansgeschiedenis van dit unieke stukje hoogveen in Nederland, is  

tijdens de informatiebijeenkomst een animatiefilm getoond. Daarin is de situatie van de Engbertsdijksvenen  

uiteengezet; hoe is het hoogveen ontstaan, wat is er in de loop der tijd gebeurd, hoe is het hoogveen te  

herstellen en welke herstelmaatregelen worden genomen in het natuurgebied?  

Muggenonderzoek 

In mei is het muggenonderzoek in en rondom de Engbertsdijksvenen van start gegaan. Muggendeskundige Piet 

Verdonschot heeft beide infoavonden uitvoerig de biologie van stekende insecten, de analyse op het voorkomen 

van steekmuggen in de Engbertsdijksvenen en de maatregelen die eventueel genomen kunnen worden om een 

toename van muggen te voorkomen toegelicht. Het muggenonderzoek is mede op aangeven vanuit de  

gezamenlijke dorpsbelangen uitgebreid naar alle omliggende kernen. Tijdens de informatieavond zijn enkele  

extra locaties aangedragen die inmiddels in het onderzoek zijn opgenomen. Alhoewel dit niet alle zorgen  

wegneemt bij de omwonenden, geeft alle informatie en de gedegen aanpak wel een goed beeld hoe hierbij te 

werk wordt gegaan. Zodra de resultaten van de eerste meetronde zijn verwerkt, organiseert Staatsbosbeheer 

een informatiebijeenkomst. We verwachten dat dit in november 2018 gaat plaatsvinden. In de volgende  

nieuwsbrief hopen we u een exacte te kunnen geven, zodat u het vast in uw agenda kunt noteren.  

Extern gebiedsproces 

De avond werd afgesloten door een korte presentatie van Herbert 

Bos, projectleider  vanuit het kernteam, over het proces tot nog toe. 

Vanuit de streek zijn oplossingsrichtingen aangedragen die het  

kernteam heeft vertaald naar een aantal bouwstenen. Deze zijn  

verder doorgerekend met een grondwatermodel en vormen de  

inspiratie voor het ontwikkelen van een aantal varianten. Meer  

informatie hierover kunt u elders terugvinden in deze nieuwsbrief. 

De presentaties van deze avonden en de animatiefilm zijn terug te 

vinden op de website www.overijssel.nl/engbertsdijksvenen.  

Zie vervolg op pagina 7.  
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Gronddepot 

Voor de realisatie van de interne maatregelen zijn grote hoeveelheden zand en leem nodig. Er 

wordt gezocht naar kansen vanuit de omgeving voor aanvoer van materiaal. Bedoeling is dit 

tijdelijk op te slaan in zogenaamde depots. Onlangs is hiervoor bij de gemeente Twenterand een 

omgevingsvergunning aangevraagd voor een depot langs de Paterswal, zodat het zand en leem 

aan de westzijde van de Engbertsdijksvenen op grondgebied van Staatsbosbeheer kan worden 

opgeslagen. De aanvraag is gepubliceerd op de gemeentelijke pagina’s in de plaatselijke  

huis-aan-huis-krant. De verwachting is dat het tijdelijke depot van begin september 2018 tot uiterlijk eind  

december 2021 in gebruik zal zijn. 

Het ziet ernaar uit dat binnenkort versneld een grote partij leem van 10.000 tot 15.000 kuub vrijkomt bij de 

aanleg van een aantal vijvers op het bedrijventerrein in Borne. Dat kan gratis aan de Engbertsdijksvenen  

worden geleverd en moet daarvoor in depot weggezet worden. Dit loopt vooruit op de vergunning. Daarom 

wordt het voornemen tot versnelde aanvoer volgende week met de gemeente afgestemd. 

Tijdens de informatieavond van 14 juli is door Corné Balemans kort toegelicht waarom Staatsbosbeheer hierop 

vooruit wil lopen en welke vergunningenprocedure daarin gevolgd wordt. Daarbij is tevens duidelijk gemaakt 

welke rijroute er gevolgd wordt voor de aanvoer van het leem, via de noordzijde richting de Paterswal. We  

verwachten dat gedurende 3 weken er ieder kwartier vrachtwagens deze weg inrijden om het leem aan te  

leveren, dus dat betreft een flinke toename van verkeersbewegingen. Verwacht wordt hier na de bouwvakantie 

in de week van 27 augustus al mee te kunnen starten.  

We gaan verder op zoek naar andere kansen om meer zand en leem aangeleverd te krijgen. Heeft u suggesties, 

laat het ons weten. Hierover vindt verder nog afstemming plaats met de dorpsraden. Daarnaast worden de  

direct omwonenden hier nader over geïnformeerd via een bewonersbrief. Heeft u vragen? Neem dan contact op 

met boswachter Jeroen Buunen of omgevingsmanager Cleo Hubers voor een afspraak (zie gegevens verder in 

deze nieuwsbrief), stuur een mail naar engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl of kom langs tijdens de  

inloopmiddagen. 

Werkschuur in de vakantie gesloten 

Sinds half juni is de werkschuur in Kloosterhaar aan de Dorpsstraat 1a iedere donderdagmiddag opengesteld om 

u als omwonende rond de Engbertsdijksvenen of als belangstellende te ontvangen voor vragen of nadere  

informatie over het PAS-project Engbertsdijksvenen.  

Van 13.00 – 17.00 uur is Cleo Hubers als omgevingsmanager aanwezig tijdens deze inloopmiddag. U bent van 

harte welkom om met of zonder afspraak langs te komen en uw zorgen te delen of nader geïnformeerd te  

worden. Uitzondering is een tijdelijke sluiting van de werkschuur vanwege de vakantieperiode op donderdag 9, 

16 en 23 augustus. We hopen u daarna weer te ontvangen. 

Later in het jaar willen we deze inloopmogelijkheid met een feestelijke opening onder de aandacht brengen. Dit 

in combinatie met een gebiedsexcursie met de boswachter. Daarover wordt u in de volgende nieuwsbrief nader 

geïnformeerd.  

 

 

 

 



 

Veel indrukken tijdens excursie Bargerveen 

‘Het was een mooie dag, waarbij we veel hebben gezien en gehoord’, aldus een van de 

aanwezigen tijdens de excursie naar het Bargerveen. Naast het schitterende weer die 

dag tijdens de rondrit met de Veenland Express huifkar, heeft ook het verhaal van 

plaatselijk belang Weiteveen een waardevolle bijdrage geleverd. ‘Goed om te zien dat 

zo’n goede samenwerking tussen de dorpsbelangen, Staatsbosbeheer en andere  

partners kan leiden tot allerlei nieuwe kansen in het gebied.’ 

Op zaterdag 30 juni werd een groep van ongeveer dertig omwonenden en betrokkenen rondom de  

Engbertsdijksvenen door Staatsbosbeheer meegenomen naar het grootste hoogveenrestant van Nederland. Daar 

kon men een kijkje nemen bij een vergelijkbaar project, het Bargerveen. 

De bus stond die ochtend klaar in Kloosterhaar om de mensen mee te nemen naar het Bargerveen, waar ze  

welkom worden geheten door Herman Brink, het provinciehoofd in Overijssel. Hij hoopt dat de deelnemers na 

deze excursie meer inzicht krijgen in hoe de Engbertsdijksvenen er in de toekomst uit zou kunnen zien. Daarbij 

wordt benadrukt dat dit geen blauwdruk is voor de Engbertsdijksvenen, maar het geeft wel een mooi beeld van 

de diverse fasen van natuurontwikkeling, de invulling van de bufferzones en de aanleg van de verschillende 

dammen, al dan niet in gebruik als beheerpad met vrij liggend fietspad. ‘Want de problematiek’, aldus Herman, 

‘is vergelijkbaar met die van de Engbertsdijksvenen.’ 

Rond het Bargerveen worden 2 ‘bufferzones’ aangelegd om het grond- en regenwater beter vast te houden. Ook 

binnen het Bargerveen wordt gewerkt. Onder andere om de waterhuishouding te verbeteren binnen het  

Bargerveen, maar ook voor de dorpen Weiteveen en Zwartemeer. Bij Weiteveen staat een nieuwe schaapskooi, 

met ruimte voor 1000 schapen. Daarnaast worden er extra fiets- en wandelpaden aangelegd en bestaande  

wegen verbeterd. 

Vervolgens neemt boswachter Jans de Vries het stokje over en neemt de 

mensen mee in de Veenland Express, waar ze over het prachtige  

veenlandschap kunnen uitkijken.  

Onder begeleiding van een aantal filmpjes over onder meer de aanleg van 

dammen en fietspaden, kreeg men verdere uitleg over het gebied. Tijdens 

de trip waren Henri Schepers van dorpsbelang Weiteveen en Mirjam  

Tuinstra van Prolander aanwezig om in gesprek te gaan met de mensen en 

vragen te beantwoorden. 

Na een heerlijke lunch in Weiteveen bij het Veenlandcentrum, werd iedereen door Jans, Henri en Mirjam  

geïnformeerd over de ontstaansgeschiedenis, ieders bijdrage aan het project en het resultaat van de onderlinge 

samenwerking.  

Nadien werd men te voet meegenomen naar een  

bufferzone die in nauwe afstemming met de bewoners is 

aangelegd. Daarbij wordt zowel door de boswachter als 

door plaatselijk belang de toegevoegde waarde van deze 

constructieve samenwerking benadrukt.  

De dag eindigt met een bezoek aan de nieuwe schaaps-

kooi in Weiteveen, waar men na de wandeling kon genie-

ten van een lekker drankje. Tot slot richt Herman een 

woord van dank aan de gastheer Jans de Vries voor de 

organisatie van deze geslaagde dag en aan Henri Sche-

pers en Mirjam Tuinstra voor hun bijdrage. 

Zie vervolg op pagina 9.  

 

 



 

Op de terugweg kon iedereen alle indrukken van deze intensieve dag rustig op zich in laten  

werken… ‘Het was een mooie dag met heel veel informatie’, ‘goed om te zien dat men vanuit 

het dorpsbelang ook veel voor elkaar heeft gekregen’, ‘ook al is het een spannend proces,  

uiteindelijk heeft het hier geleid tot een mooi resultaat voor zowel de agrariërs, de omwonenden 

als de natuur’. 

Ook deelnemen aan een van de excursies of belangstelling voor één van de informatiebijeenkomsten over de 

Engbertsdijksvenen? Kijk op www.staatsbosbeheer.nl/twente en www.overijssel.nl/engbertsdijksvenen voor  

actuele informatie. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s: Staatsbosbeheer  
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Vragen en informatie? 

Heeft u vragen of wensen, wilt u informatie of maakt u zich  

zorgen en wilt u dit bespreken met Staatsbosbeheer? Dan kunt u 

terecht bij Jeroen Buunen of  Cleo Hubers.  

Ook kunt u een bericht achterlaten via ons mailadres:  

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl 

 

Jeroen Buunen 

Boswachter publiek 

Vragen over het natuurgebied  

Engbertsdijksvenen 

06-10 32 92 93 

 

 

Cleo Hubers 

Omgevingsmanager  

Vragen over de interne herstelmaatregelen binnen 

Engbertsdijksvenen 

06-52 40 17 16 

 

 

Privacyverklaring 

Met enige regelmaat ontvangt u van ons informatie via de e-mail. We willen u  
hiervan in de toekomst graag op de hoogte blijven houden, zodat u niets hoeft te 

missen! 

Mogen wij u blijven informeren? Zo niet, kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief 
die u gewend was van ons te ontvangen door een mail te sturen naar  
planvormingengbertsdijksvenen@gmail.com. 

Waarom krijgt u dit bericht? 

U ontvangt dit bericht omdat vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening  

Gegevensbescherming (AVG) van kracht is. In de hele EU geldt dezelfde  
privacywetgeving onder de internationale naam GDPR. Voor meer informatie over de 
AVG, zie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Privacyverklaring 

Wij verwijzen u hier naar de privacyverklaring op onze website voor meer  
informatie. 

Indien u nog vragen hebt, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via  

planvormingengbertsdijksvenen@gmail.com.  

Overijssel is een prachtige omge-

ving om te wonen, werken en re-

creëren. Een groot deel van de ge-

bieden met veel natuurwaarden is 

te vinden in de Natura 2000-

gebieden. In en nabij de Natura 

2000-gebieden ligt een stevige na-

tuurherstelopgave.  

 

Stikstof 

Al jaren is er in natuurgebieden een 

overschot aan stikstof (ammoniak 

en stikstofoxiden). Dit heeft een 

negatief effect op kwetsbare na-

tuur. Het Programma Aanpak Stik-

stof (PAS) moet er voor zorgen dat 

de hoeveelheid stikstof omlaag 

wordt gebracht en de effecten er-

van worden verminderd. Hierdoor 

ontstaat ook ruimte voor economi-

sche ontwikkelingen voor onder 

andere de landbouw en de indu-

strie. 

 

De PAS-gebiedsanalyse en het be-

heerplan beschrijven het gebied, de 

natuurdoelen en gebiedsgerichte 

herstelmaatregelen die in en naast 

het natuurgebied moeten worden 

uitgevoerd om ruimte te geven aan 

natuur én economie. 

 

 

Schadeloosstelling en  

grondverwerving 

Eigenaren van gronden in het Uit-

werkingsgebied Natura 2000 (gele 

gebieden op de kaart) worden 

schadeloos gesteld voor waardever-

mindering van grond en gebouwen. 

Hierbij wordt elke situatie afzonder-

lijk bekeken en wordt in overleg 

met de grondeigenaren gezocht 

naar een passende oplossing. Het is 

mogelijk om eigenaar van de grond 

te blijven en de schade uitgekeerd 

krijgen, maar het is ook mogelijk 

om de percelen te ruilen of verko-

pen. Er is altijd sprake van maat-

werk. In de meeste gevallen zal pas 

een definitieve keus worden ge-

maakt als bekend is hoe groot de 

effecten van de maatregelen zijn en 

daarmee de bruikbaarheid van de 

percelen. 

 

 

Meer informatie? 

Kijk op: www.overijssel.nl/

Engbertsdijksvenen. Of neem contact 

op met Herbert Bos via planvormin-

gengbertsdijksvenen@gmail.com.  

In samenwerking met een vertegenwoordiging van grondeigenaren en belangenbehartigers. 

mailto:engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
mailto:planvormingengbertsdijksvenen@gmail.com
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