Natura 2000
Natuurherstel Buurserzand-Horsterveen
BZ2 – De Knoef

We dempen en verondiepen watergangen. De
begroeiing rond een poel wordt verwijderd en we
maken deze groter en waterdicht door leem aan
te brengen. In landbouwpercelen vlakbij de natuur
wordt de drainage verwijderd. Bij landbouwpercelen
die verder van de natuur afliggen wordt juist extra
drainage aangelegd. Dat doen we ook rond enkele
woningen, om ongewenste wateroverlast na de
uitvoering van de maatregelen te voorkomen.
Uitvoeringsperiode: september-oktober

BZ3 – Hagmolenbeek &
Biesheuvelleiding

BZ2

BZ3

BZ1 – Galgenslat & Steenhaarplassen

Een landbouwperceel is vorig jaar ingericht als
natuur door delen af te plaggen. Verder zijn er in het
aangrenzende stuk natuurgebied bomen weggehaald.
Hierdoor is er meer ruimte voor de natte heide
en wordt er minder water uit de grond onttrokken
door bomen. Langs de Oude Enschedeseweg is de
afwatering verbeterd. De vernatting op de zuidelijk
gelegen percelen wordt daardoor beperkt.
We dempen en verondiepen dit jaar nog enkele
watergangen in het gebied.
Uitvoeringsperiode: maart-april

BZ3
BZ1

Op landgoed Het Waarrecht zijn in 2021 enkele
percelen omgevormd naar natuur. Ook is een oud
gronddepot afgevoerd. Verder hebben we een deel
van de Biesheuvelleiding minder diep gemaakt en
zijn er nieuwe duikers en een oversteek aangelegd.
In de winterperiode is er gesnoeid langs de
Hagmolenbeek.
In de komende periode verondiepen we de rest van
de Biesheuvelleiding en verbeteren we de aansluiting
op de Hagmolenbeek. Ook deze beek wordt minder
diep gemaakt over een lengte van ongeveer 800
meter. Dichtbij de Oude Haaksbergerdijk komt
een natuurvriendelijke oever aansluitend op de
bestaande natuur. Een perceel met een gronddepot
langs de Hagmolenbeek wordt afgegraven en
opnieuw ingericht.
Uitvoeringsperiode: juni-juli

BZ5

BZ5 – Ronde Bulten & Laakmors

BZ5
Planning

Halverwege 2021 is een begin gemaakt met
het natuurherstel in en rond Buurserzand en
Horsterveen. Het belangrijkste doel is het
tegengaan van verdroging, om de natuur te
beschermen en te behouden. Er is met name
gewerkt aan de west- en oostkant van Buurserzand
(deelgebieden BZ1 en BZ3). De planning moest
hier en daar worden aangepast, bijvoorbeeld door
een hoge waterstand in de Hagmolenbeek. Ook is
een deel van het werk bij landgoed Het Waarrecht
opgeschort door de vondst van de woekerplant
Japanse duizendknoop die verwijderd moet worden.
Voor 2022 is een nieuwe globale planning gemaakt
voor de uitvoering per deelgebied. Hierbij is, waar
nodig, rekening gehouden met het broedseizoen.

Contact

Als u in de buurt woont, kan het werkverkeer enige
overlast veroorzaken. We proberen dit te beperken
door de routes slim te kiezen en de wegen schoon
te houden. Heeft u toch vragen, klachten of
meldingen? Dan kunt u contact opnemen met Gerrit
Te Slaa van aannemersbedrijf Baks: 06-40488077.

In het bos langs de Buurserstraat zijn open plekken gemaakt om heide
te ontwikkelen. Langs de Buurserbeek is hoogwatergeul aangepast.
De komende tijd worden de landbouwpercelen in het Buurserzand
omgevormd tot natuur door delen af te plaggen en de afvoer van water
te dempen. Midden in het gebied leggen we een laagte aan, waardoor in
natte periodes water richting de Buurserstraat kan stromen. De sloten
langs de Langenbergweg maken we minder diep en de zandweg zelf
wordt zo’n 20 centimeter verhoogd. De watergangen op de percelen aan
de zuidkant worden gedempt. Ook passen we de ontwatering op twee
erven aan om wateroverlast te voorkomen.
Uitvoeringsperiode: maart-oktober

HV1 – Horsterveen

HV1

Hier is de ontwatering van een erf aangepast om
toekomstige wateroverlast te voorkomen. Dit jaar
wordt een groot deel van de watergangen rond de
percelen gedempt. Het gaat om percelen die inmiddels
als natuurgebied worden beheerd, onder meer met
behulp van grazers. In verband met de begrazing
passen we de afrasteringen aan. De hoofdwatergang
en de sloten langs wegen worden minder diep
gemaakt, maar ze kunnen nog genoeg water
afvoeren om overstromingen van wegen en huizen te
voorkomen.
Uitvoeringsperiode: mei-juni
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