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Geachte heer, mevrouw, 
De afgelopen maanden zijn er allerlei ontwikkelingen geweest binnen het gebiedsproces Natura 2000. 
Via deze derde nieuwsflits brengen wij u graag weer op de hoogte. Als u na het lezen van deze nieuws-
flits nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met één van de contactpersonen aan het eind van 
deze nieuwsflits. 

    
 
Aanpak deskundigenteam 
Het deskundigenteam is voor de zomer gestart 
met het opdoen van kennis van de gebieden. 
De deskundigen hebben een plan van aanpak 
gepresenteerd aan de gebiedspartijen. Er zijn 
extra vooronderzoeken nodig, omdat in veel 
deelgebieden nog niet alle benodige informatie 
beschikbaar is om de effecten van de maatre-
gelen te kunnen bepalen en een passend in-
richtingsvoorstel te maken. In september zijn 
twee grondeigenaren bezocht om de werkwijze 
(zogeheten pilots) te testen. De kennisuitwisse-
ling tussen de grondeigenaar en het deskundi-
genteam is van beide kanten als waardevol 
ervaren. Uit de pilots blijkt dat een tweede 
veldbezoek nodig kan zijn om verder te praten 
over de maatregelen en de effecten voor de 
percelen. 
 
De werkwijze per grondeigenaar: 
Stap Omschrijving 
1 Voorbereiding (analyse kaarten en gegevens)  

2 Veldbezoek met de grondeigenaar 

3 Concept rapportage 

4 Zo nodig een 2e veldbezoek met grondeigenaar  

5 Rapportage compleet  

6 Vrijgave definitieve rapportage door werkgroep 
gebiedsmaatregelen 

7 Rapportage voor akkoord naar grondeigenaar 
(evt. met toelichting op locatie) en projectgroep 

 
Het uitvoeren van de vooronderzoeken en pi-
lots is complex. Er is meer tijd nodig om tot een 
goed onderbouwde rapportage te komen en 
dus ook om alle grondeigenaren te bezoeken. 
Op dit moment werken we aan een planning 
per deelgebied. De deskundigen zullen starten 
met het Buurserzand en daarna het Witte Veen. 
Het Haaksbergerveen zal als laatste bezocht 
worden, omdat in dit gebied formeel de maat-
regelen pas in de tweede PAS-periode uitge-
voerd hoeven te worden (uiterlijk medio 2027). 
Alle gesprekken met de verschillende grondei-
genaren in het Haaksbergerveen zullen echter 
zo snel mogelijk in 2017 plaatsvinden.  
 
Wij begrijpen dat u wellicht sneller door het 
deskundigenteam bezocht had willen worden. 
Zodra we de planning rond hebben, delen we 
die met de grondeigenaren op wiens grond de 
maatregelen moeten worden uitgevoerd, en 
maken we ook zo snel mogelijk een afspraak. 
De gesprekken met de grondeigenaren resulte-
ren in een (onderbouwd) inrichtingsplan voor 
uitvoering van de maatregelen.  
 
Compensatiegrond 
Een oplossing voor grondeigenaren die te ma-
ken krijgen met maatregelen zou het bieden 
van compensatiegrond kunnen zijn. Hoe meer 
compensatiegrond beschikbaar is, des te meer 



mogelijkheden er liggen om tot een oplossing te 
komen via ruilingen. In de grondcommissie, 
waarin ook LTO zitting heeft namens de agrari-
sche grondeigenaren, worden aankoop- en 
ruilmogelijkheden vertrouwelijk besproken. 
 
Er hebben zich de afgelopen periode verschil-
lende concrete mogelijkheden voorgedaan. 
Hierbij is het soms noodzakelijk om ook andere 
grondeigenaren, buiten het Natura 2000-
gebied, te betrekken. Dit biedt mogelijkheden 
om de landbouwstructuur in het gebied te ver-
beteren. Mogelijke aankopen worden door de 
grondregisseur van de provincie doorgegeven 
aan de rentmeester. Die voert een taxatie uit en 
doet vervolgens een bieding op de grond. Als u 
grond binnen of buiten de ‘bufferzones’ wilt 
verkopen of ruilen, dan horen wij dat graag. U 
kunt daarvoor contact opnemen met vertrou-
wenspersoon Tom Jannink. Hij komt dan bij u 
langs en kan u verder helpen. 
 
Quickscan Flora en Fauna 
Er is in de zomermaanden een inventarisatie 
uitgevoerd door bureau Ecogroen om te kijken 
of er in de bufferzones (buiten de natuurgebie-
den) bijzondere natuurwaarden aanwezig zijn 
die mogelijk hinder kunnen ondervinden van de 
te nemen maatregelen. De inventarisatie wordt 
momenteel uitgewerkt. 
 
Monitoring 
Er is een werkgroep monitoring samengesteld, 
die zich richt op het opstellen van een monito-
ringsplan. In dit plan wordt beschreven wat 
waar en wanneer moet worden gemeten om de 
effecten van de maatregelen voor de natuur én 
de omgeving goed vast te stellen. Zo wordt 
bijvoorbeeld de mate van vernatting bijgehou-
den. Het begint met een goede nulmeting van 
de huidige situatie. Het monitoringsplan en de 
uitvoering van de monitoring zijn van belang om 

de effecten van de maatregelen goed in beeld 
te brengen. De komende maanden zal de 
werkgroep het monitoringsplan verder uitwer-
ken. 
 
Maatregelen in de natuurgebieden 
Komende winter worden de eerste maatregelen 
in de natuurgebieden uitgevoerd. Natuurmo-
numenten is reeds gestart met het herstellen 
van natte en vochtige heide in het Buurserzand, 
door onder meer kleinschalig plagwerk uit te 
voeren. De met gras begroeide bovenlaag 
wordt verwijderd, waardoor zaden van met 
name dopheide bloot komen te liggen en kun-
nen ontkiemen. Daarmee is de kans op herstel 
van het natte en vochtige heidetype 100 pro-
cent. Naast de plagwerkzaamheden worden 
stukjes bos verwijderd om plaats te maken voor 
heide. Allerlei dieren en planten profiteren van 
deze herstelwerkzaamheden, bijvoorbeeld vo-
gelsoorten als het paapje, de roodborsttapuit en 
de geelgors en de zeldzame vlinder gentiaan-
blauwtje, die haar eitjes afzet op de klokjesgen-
tiaan. 
De bezoeker zal het Buurserzand ook anders 
ervaren, door het open landschap dat ontstaat 
met enkele stuifzandduinen, jeneverbessen en 
imposante oude eiken.  
 
Informatie 
Meer informatie over het gebiedsproces vindt u 
op www.haaksbergen.nl/natura2000. Voor spe-
cifieke vragen kunt u ook terecht bij: 
o Tom Jannink, vertrouwenspersoon: 

06-10419491 of t.jannink@eeckhof.nl 
o Gerko Hopster, procescoördinator: 

06-42406666 of gerko.hopster@pratensis.nl 
o Roel ter Horst, projectleider:  

06-21510472 of r.terhorst@haaksbergen.nl 
 
 

 
 


