
 

 
 

September 2015 

	  
VERKENNING GEBIEDSONTWIKKELING ENGBERTSDIJKSVENEN	  

 
Het natuurreservaat Engbertsdijksvenen is een hoogveengebied van ca. 1000 ha in Noordwest-Twente met in 
de kern één van de laatste restanten levend hoogveen in Nederland. Door de aanwezigheid van deze 
bijzondere natuur is Engbertsdijksvenen aangewezen als Natura 2000 gebied. Om in het gebied de beoogde 
natuurdoelen te behalen (versterken van areaal levend hoogveen), wordt hier de landelijke Programmatische 
Aanpak Stikstof (PAS) toegepast. De PAS regelt de vergunningverlening en kent voor elk Natura 2000 gebied 
een pakket aan herstelmaatregelen die nodig zijn voor het  behalen van de natuurdoelen. Deze zijn per gebied 
uitgewerkt in een gebiedsanalyse. Deze is uitgangspunt voor een te ontwikkelen gebiedsproces waarbinnen 
deze maatregelen worden uitgevoerd. De verkenning heeft als doel om gebiedsproces op gang te brengen.   

In september 2015 is een tussenrapportage gemaakt en een besluit genomen hoe de verkenning wordt 
afgerond (per 1 februari 2016). Hieronder een samenvatting van de tussen rapportage. 

Waar doen we het voor?	  
De kernopgave voor Engbertsdijksvenen is uitbreiding van het oppervlak levend hoogveen. Om dit bereiken 
moet grondwater van goede kwaliteit jaarrond de onderkant van het veen bereiken. Daarnaast moet de 
depositie van stikstof worden teruggedrongen. Hiervoor is een ingrijpende verandering van de 
waterhuishouding in en rond het gebied noodzakelijk. In de gebiedsanalyse Engbertsdijksvenen is omschreven 
wat er minimaal moet gebeuren voor herstel van de kwaliteit en oppervlakte van het levend hoogveen. Het gaat 
om het opstuwen van grondwater onder het reservaat en tegelijkertijd het tegengaan van weglopen van water 
aan de randen van het reservaat. Naast maatregelen binnen het natuurgebied resulteert dit in drie bufferzones 
rond het reservaat waarbinnen maatregelen moeten worden uitgevoerd. Deze maatregelen moeten voor 1 juli 
2021 worden gerealiseerd. 

Verkenning gebiedsontwikkeling	  
Begin 2015 is in opdracht van het bestuurlijk overleg Samen Werkt Beter een verkenning gestart naar de wijze 
waarop de beoogde maatregelen in samenwerking met het gebied kunnen worden uitgevoerd. De verkenning 
levert een plan van aanpak op voor het maken van een gebiedsplan. De inrichting van de (natte) bufferzones en 
de vernatting van het reservaat kan een uitstraling hebben naar het woon en werkklimaat van bewoners en 
bedrijven rond het gebied. Om deze mensen te betrekken in het proces en hun vragen te horen zijn er met 
verschillende belanghebbenden gesprekken gevoerd. Uit de gesprekken komt het volgende naar voren: 
• Staatsbosbeheer en provincie Overijssel spannen zich tot het uiterste in om de beoogde maatregelen door 

te voeren voor het realiseren van de doelen. Het waterschap denkt actief mee met haar kennis. 
• De te verwachten vernatting raakt mogelijk verschillende toekomstgerichte agrarische bedrijven met grote 

huiskavels direct grenzend aan het reservaat. Kan die vernatting worden afgewenteld (mitigeren), en als dat 
niet (volledig) lukt, wat kan er dan nog wel en wat niet en hoe wordt de schade gecompenseerd? 

• Omwonenden zijn onzeker over mogelijke vernatting van kruipruimtes, tuinen, etc. Ook zij hebben vragen 
over hoe met de effecten van de maatregelen wordt omgegaan. 

• Mensen in het gebied ervaren de doelen en de maatregelen als een opdracht van buitenaf. Zij willen 
betrokken worden, hun kennis over het gebied in kunnen brengen en meedenken over oplossingen.  

Gedragen plan van aanpak voor de Planvormingsfase 
Voordat wordt begonnen met de planvormingsfase wordt – op basis van de resultaten tot nu toe – een 
gedragen plan van aanpak gemaakt voor die planvormingsfase. Vertegenwoordigers van belanghebbenden 
worden uitgenodigd om deel te nemen in een tijdelijke projectgroep die gezamenlijk een plan van aanpak 
schrijft voor de planvormingsfase. De projectgroep werkt onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van het 
bestuurlijk overleg Samen Werkt Beter die zich laat adviseren door een begeleidingsgroep samengesteld uit de 
relevante partijen. Daarvoor wordt in de komende maanden:  

1) Per maatregel een voorstel gedaan voor eventueel nader onderzoek, zoals te verwachten extern effect,  
mogelijkheden om die effecten af te wentelen, dan wel te compenseren. Die vraag en aanpak ligt per 
deelgebied anders. 

2) Plan van Aanpak voor het plannen en uitvoeren van een nul meting voor de waterhuishouding, zodat 
er een goede referentie is. 

3) Een plan van Aanpak opgesteld om te bepalen of en zo ja, welke veranderingen in mogelijkheden voor 
landgebruik er ontstaan, binnen en buiten de bufferzones.  

4) Ontwikkelen van een communicatieplan 
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5) De verschillende onderdelen samenbrengen in een Plan van Aanpak voor de gehele planvormingsfase 
en een advies over de inrichting van de projectorganisatie: welke rollen zijn er en wie kan die het beste 
uitvoeren? 

Contact 
Voor meer informatie over de verkenning kunt u contact opnemen met verkenners Wim Dijkman (06-55696320, 
wdijkman@clm.nl) of Gerko Hopster (06-42406666, gerko.hopster@pratensis.nl). 
Voor meer informatie over Samen Werkt Beter kunt u contact opnemen met secretaris Harrie Hamstra (06-10784246). 

 
 

 

 

 

Figuur 1   

 

 

 

Herstelmaatregelen op kaart (bron: gebiedsanalyse Engbertsdijksvenen).  


