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Natura 2000 Haaksbergen 
 
 
Beste lezer, 
Via deze nieuwsflits informeren wij u weer over de laatste ontwikkelingen in het gebiedsproces Natura 2000 
Haaksbergen. Mocht u na het lezen nog vragen hebben dan kunt u terecht bij de contactpersonen die onder-
aan de nieuwsflits staan. 
 
 
Voortgang deskundigenteam en onderzoeken 
Bij de start van het gebiedsproces hebben wij in-
geschat hoeveel tijd de verschillende werkzaam-
heden zouden kosten. Met name het nader uitwer-
ken van de maatregelen en het bepalen van de 
hydrologische en landbouwkundige effecten blijkt 
meer tijd te kosten. Hieronder schetsen we kort de 
stand van zaken per natuurgebied. 
 
Buurserzand 
Het deskundigenteam heeft de afgelopen maan-
den eigenaren van gronden waarop maatregelen 
moeten worden uitgevoerd bezocht. Zij hebben 
samen de situatie in het veld bekeken en wensen 
van eigenaren verzameld. Deze informatie gebrui-
ken zij bij het opstellen van hun adviezen. Er zijn 
twee deelgebieden waar het deskundigenteam nog 
niet is geweest: aan de noordwestzijde en ten 
zuiden van de Buurserbeek. Voor deze gebieden 
loopt nog onderzoek dat eerst moet worden afge-
rond. Ook is de afgelopen periode gewerkt aan 
een model waarmee kan worden voorspeld hoe de 
grondwaterstanden zullen veranderen na uitvoe-
ring van de maatregelen.  
Voor sommige locaties in het Buurserzand is aan-
vullend veldonderzoek uitgevoerd om te kijken of 
er bijvoorbeeld ondiepe ondoorlatende bodemla-
gen aanwezig zijn. Daarnaast is er met toestem-
ming van de grondeigenaren bodemonderzoek 
uitgevoerd op de landbouwgronden. Dat is nodig 
om de juiste inrichtingsmaatregelen uit te werken 
passend bij de toekomstige omstandigheden. 
Op dit moment worden alle gegevens voor de 
deelgebieden geanalyseerd en uitgewerkt in rap-
portages. Naar verwachting worden de rapporta-
ges in september afgerond. Vervolgens ontvangen 
de grondeigenaren een adviesrapport voor hun 
eigen grond en kunnen zij daarop een toelichting 
krijgen door één van de deskundigen. 

 
Veldwerk door deskundigenteam. 
 
 
Haaksbergerveen 
Voor het Haaksbergerveen is gestart met het uit-
voeren van een systeemanalyse. Gebleken is dat 
er onvoldoende gegevens zijn om goed onder-
bouwde adviezen te kunnen geven over maatrege-
len en effecten. De analyse levert informatie op 
waarmee dit wel mogelijk is. De grondeigenaren 
rond het gebied zijn al geïnformeerd over het 
veldwerk dat moet worden uitgevoerd. Omdat het 
gefaseerd wordt uitgevoerd moeten we sommige 
eigenaren helaas vaker om toestemming vragen 
voor onderzoek op hun percelen. 
Vanaf eind augustus zal worden gestart met de 
veldbezoeken door het deskundigenteam. De in-
formatie die dit oplevert zal samen met de uitkom-
sten van de systeemanalyse leiden tot een rapport 
over de benodigde maatregelen en effecten rond 
het Haaksbergerveen. Dit zal naar verwachting 
begin volgend jaar klaar zijn. 
 



Witte Veen 
Voor het Witte Veen lopen twee onderzoeken. Een 
systeemanalyse die duidelijkheid moet geven over 
de benodigde maatregelen in en om het gebied. 
Deze gegevens zijn richting het eind van het jaar 
beschikbaar, waarna het deskundigenteam haar 
adviezen kan opstellen. 
Daarnaast loopt er een onderzoek naar het veron-
diepen van de Hegebeek aan de noordzijde van 
het gebied. Ook hier zijn naar verwachting aan het 
eind van het jaar de gegevens beschikbaar. De 
grondeigenaren langs de Hegebeek worden geïn-
formeerd over de voortgang van het onderzoek. 
Ook rond het Witte Veen wordt grondeigenaren 
gevraagd om medewerking te verlenen aan bo-
demonderzoek op enkele percelen. 
 
 
Vaststelling Natura 2000-beheerplan Buurser-
zand-Haaksbergerveen 
Begin 2015 heeft het ontwerpbeheerplan voor het 
Buurserzand en Haaksbergerveen ter inzage gele-
gen. Hierop zijn zienswijzen ontvangen. Gedepu-
teerde Staten van Overijssel hebben de afgelopen 
maanden 12 beheerplannen vastgesteld. Het defi-
nitieve beheerplan voor het Buurserzand en 
Haaksbergerveen is nu aan de beurt om afgerond 
te worden. 
Het Natura 2000-beheerplan is gewijzigd ten op-
zichte van het ontwerp. Er zijn wijzigingen doorge-
voerd naar aanleiding van ingediende zienswijzen 
en de plannen zijn gewijzigd vanwege voortschrij-
dende inzichten of actualiteiten. Ook is het be-
heerplan geactualiseerd met de nieuwste gebieds-
analyse van het Programma Aanpak Stikstof 
(PAS). De belangrijkste wijzigingen zijn aangege-
ven in de Nota van Antwoord. Vaststelling en pu-
blicatie van het beheerplan is voorzien in juli. Hier-
na volgt een terinzageleggingstermijn van zes 
weken in het kader van beroep. Insprekers worden 
hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld. Het be-
heerplan treedt na publicatie in werking voor een 
periode van zes jaar. 

Aan de hand van het beheerplan wordt de vergun-
ningverlening voor nieuwe activiteiten eenvoudi-
ger. Voor bestaande activiteiten is dan duidelijk 
wat wel of niet vergunningvrij is. De vaststelling 
van het beheerplan op dit moment heeft geen in-
vloed op het gebiedsproces. 
 
 
Grondzaken 
Voor de uitvoering van de benodigde inrichtings-
maatregelen is medewerking van de grondeigena-
ren nodig. De provincie Overijssel gaat daarom 
met alle grondeigenaren die te maken krijgen met 
maatregelen op hun grond in gesprek om afspra-
ken te maken over schadeloosstelling. Dit is per 
eigenaar verschillend en afhankelijk van de aard 
van de inrichtingsmaatregelen en de wensen van 
de eigenaar. De gesprekken worden gevoerd door 
beëdigde taxateurs. Voor Haaksbergen zijn dit 
Gerben Luchtenbelt en Henk Evink. 
 

   
Taxateurs Henk Evink (links) en Gerben Luchtenbelt. 
 
 
 
Vragen? 
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 


