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In deze nieuwsflits praten wij u weer bij over de 
laatste ontwikkelingen in het gebiedsproces Na-
tura 2000 Haaksbergen. Omdat het al enige tijd 
geleden is sinds de laatste nieuwsflits verscheen 
is hij deze keer wat langer dan u gewend bent. 
Mocht u na het lezen nog vragen hebben, 
schroom dan niet om contact op te nemen met de 
personen die onderaan de nieuwsflits staan ver-
meld. 
 
Voortgang deskundigenteam 
Zoals u weet hebben we binnen het gebiedsproces 
een deskundigenteam aangesteld om de maatrege-
len ten behoeve van de natuur en de effecten daar-
van nader uit te werken. U weet ook dat het uitwer-
ken en afstemmen met de gebiedspartijen veel meer 
tijd kost dan wij vooraf hadden ingeschat. Inmiddels 
is goede vooruitgang geboekt. Het deskundigenteam 
is bij de meeste grondeigenaren op gesprek geweest: 
of voor een eerste inventariserend veldbezoek of een 
tweede bezoek waarin de nader uitgewerkte maatre-
gelen en effecten zijn toegelicht.  
We realiseren ons dat het lang duurt en uw geduld op 
de proef wordt gesteld. Daartegenover staat dat alle 
gebiedspartijen tot nu toe eensgezind hebben inge-
stemd met de adviezen van het deskundigenteam. 

Hieronder wordt per natuurgebied toegelicht wat de 
stand van zaken is. De natuurgebieden zijn opge-
deeld in deelgebieden die een eigen afkorting kennen 
(zie onderstaande kaart). 
Mocht u vragen hebben aan het deskundigenteam, 
neem dan contact op met contactpersoon Miriam van 
Meeteren via 06-26544126. Zij is op vakantie tot half 
augustus.  
 
Buurserzand 
Alle grondeigenaren (m.u.v. BZ4) hebben hun ‘eige-
naarsrapport‘ ontvangen met daarin uitleg over de 
maatregelen en effecten op hun eigendommen. Het 
deskundigenteam heeft dit toegelicht in een gesprek. 
De grondeigenaren van de deelgebieden BZ2 en BZ5 
hebben hiervan een verslag ontvangen. Zij gaan of 
zijn al in gesprek met de rentmeester over de schade. 
De gesprekken in de deelgebieden BZ1 en BZ3 vin-
den in juni en juli plaats. De rentmeester sluit zo mo-
gelijk aan bij de toelichtingsgesprekken.  
In deelgebied BZ4 loopt een onderzoek naar de bij-
drage van de beoogde maatregelen aan de natuur-
doelstelling. Deze onderbouwing is nodig en naar 
verwachting zijn in september de resultaten bekend. 
De grondeigenaren in BZ4 worden hierover geïnfor-
meerd. 

 



Witte Veen 
Voor het deelgebied WV3 (ten westen van het Witte 
Veen) heeft het deskundigenteam afgelopen voorjaar 
veldonderzoek uitgevoerd. Dit geeft meer inzicht in 
het effect van de maatregelen. Er is echter nog een 
nadere onderbouwing nodig voordat dit kan worden 
afgerond. Deze zomer wordt de vegetatie in kaart 
gebracht en de waterkwaliteit van de vennen geme-
ten. Dit is belangrijke informatie om de bijdrage van 
de maatregelen aan de natuurdoelen vast te stellen. 
Na dit onderzoek zullen de maatregelen met de ge-
biedspartijen worden besproken en worden de 
grondeigenaren geinformeerd.  
Voor de uitwerking van de deelgebieden WV1 en 
WV2 zijn de resultaten van een onderzoek naar de 
Hegebeek nodig. In dit onderzoek, waarvan de eerste 
fase is afgerond, wordt samengewerkt met Duitsland. 
Dit leidt tot een langere doorlooptijd omdat het Natura 
2000-proces aan Duitse zijde zich in een andere fase 
bevindt. Zodra er meer bekend is ontvangen de 
grondeigenaren die het aangaat bericht. 
 
Haaksbergerveen 
De grondeigenaren rondom het Haaksbergerveen 
zijn in de periode september – oktober 2017 bezocht 
door het deskundigenteam. Van het eerste veldbe-
zoek hebben zij een verslag ontvangen. Dit vormt 
samen met de uitgevoerde systeemanalyse de basis 
voor de uitwerking door het deskundigenteam. Voor 
de systeemanalyse is veldonderzoek uitgevoerd en 
deze resultaten zijn samen met alle eerdere onder-
zoeken gebruikt om de werking van het systeem te 
bepalen. Het gaat hierbij om de bodemopbouw, 
grond- en oppervlaktewater (stromingen en water-
standen door het jaar heen). Deze systeemanalyse is 
nodig om te onderbouwen hoe de maatregelen buiten 
het Natura 2000 gebied invloed hebben op het 
Haaksbergerveen. De systeemanalyse wordt in de 
zomer afgerond. De volgende stap is het berekenen 
van de effecten van maatregelen op de natuur en de 
omgeving (landbouwpercelen, bebouwing, wegen 
etc.). Het deskundigenteam heeft u toegezegd om in 
mei/juni terug te komen om de resultaten van de 
uitwerking van de maatregelen met u te bespreken. 
Helaas zijn zij nog niet zover. Het is op dit moment 
niet exact bekend hoe het vervolgproces eruit zal 
zien. Zodra dit wel het geval is worden de grondeige-
naren rond het Haaksbergerveen geïnformeerd.  
 

In gesprek met de rentmeester 
Grondeigenaren ontvangen van het deskundigen-
team een eigenaarsrapport met de maatregelen en 
effecten voor hun percelen. Op basis van deze rap-
portage gaan de rentmeesters de schade taxeren. 
Uitgangspunt is dat eigenaren die schade ondervin-
den als gevolg van maatregelen voor Natura 2000 
schadeloos worden gesteld. De rentmeesters zullen 
samen met de grondeigenaren in enkele bezoeken 
proberen tot een oplossing te komen. U kunt een 
adviseur in de arm nemen om u bij te staan bij het 
voeren van de gesprekken. De kosten voor deze 
adviseur worden vergoed via de schadeloosstelling.  
 
 
Peilbuizenmeetnet 
De maatregelen die moeten worden uitgevoerd voor 
de natuur hebben o.a. effect op de grondwaterstand. 
Een hogere grondwaterstand is goed voor de natuur, 
maar heeft mogelijk ook een effect op omliggende 
landbouwgronden en woningen. Om de grondwater-
standen in de huidige en toekomstige situatie goed te 
volgen wordt een zogenaamd peilbuizenmeetnet 
aangelegd. De afgelopen periode zijn door de werk-
groep monitoring in overleg met het deskundigen-
team ca. 60 locaties aangewezen waar de grondwa-
terstand wordt gemeten. De eigenaren van de peil-
buislocaties is om toestemming gevraagd, waarna de 
exacte locatie in overleg in het veld is bepaald. Mo-
menteel worden de peilbuizen geplaatst. De komen-
de jaren wordt de grondwaterstand gevolgd. De re-
sultaten worden over enige tijd zichtbaar gemaakt via 
internet, zodat u zelf de gemeten waterstanden in uw 
omgeving kunt volgen. Wij informeren u later hoe u 
de gegevens kunt bekijken. 
 

 
Peilbuislocatie met beschermkoker voorzien van 
RVS- codeplaatje. 
 
 
 
 
 



OPG bezoekt particulieren met bestaande natuur 
In het Buurserzand en het Haaksbergerveen zijn ook 
een aantal particuliere grondeigenaren, welke binnen 
de Natura 2000 grens met interne maatregelen te 
maken kunnen krijgen. Lang niet al die eigenaren 
weten al wat zij precies zouden kunnen doen om de 
natuurkwaliteit te verbeteren in hun bos, of op hun 
natuurterrein. Het Overijssels Particulier Grondbezit 
(OPG) is gevraagd door de provincie Overijssel om 
particulieren te bezoeken. Het doel is om samen met 
hen te kijken of en hoe zij hun beheer anders moeten 
inrichten om het Natura 2000-gebied nog beter te 
laten functioneren. Voor vragen hierover kunt u con-
tact opnemen met de contactpersoon van het OPG 
voor het Buurserzand & Haaksbergerveen, Nienke 
Welle via 0573-491459 of opg@grondbezit.nl. 
 
 
Inrichtingsplan 
Op basis van de nadere uitwerking van maatregelen 
en effecten door het deskundigenteam wordt een 
inrichtingsplan opgesteld. Er worden in principe drie 
inrichtingsplannen opgesteld: Buurserzand, Witte 
Veen en Haaksbergerveen. De kern van het inrich-
tingsplan is een inrichtingskaart waarop alle te nemen 
maatregelen staan. Wij zijn inmiddels gestart met het 
opstellen van het inrichtingsplan voor het Buurser-
zand. De maatregelen binnen het natuurgebied ma-
ken geen onderdeel uit van het inrichtingsplan, tenzij 
ze nauw samenhangen met het aangrenzende (ex-
terne) gebied. In dat geval wordt de uitwerking samen 
met de terreinbeherende organisatie (TBO) opge-
steld. De TBO’s stellen een inrichtingsplan op voor de 
interne maatregelen. Wij zullen u te zijner tijd infor-
meren over het inrichtingsplan, bijvoorbeeld via een 
informatieavond voor belangstellenden. U kunt uw 
mening over het inrichtingsplan meegeven aan de 
projectgroepleden, maar er is geen formele inspraak 
mogelijk op het plan.  
Als de gezamenlijke gebiedspartijen het inrichtings-
plan hebben goedgekeurd wordt gestart met het op-
stellen van het Provinciaal Inpassingsplan. Dit is een 
bestemmingsplan, maar dan van de provincie. Bij de 
procedure tot vaststelling van dit plan krijgt u de ge-
legenheid om een zienswijze in te dienen. Wij zullen 
u hierover tijdig informeren. 

Uitvoering herstelmaatregelen Buurserzand en 
Witte Veen 
Voor de herstelmaatregelen in de bestaande natuur 
nemen Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer het 
voortouw. In het Buurserzand gaat Natuurmonumen-
ten dit najaar weer kleinschalig plaggen. De uitvoe-
ring is anders dan in voorgaande jaren. De totale 
oppervlakte te plaggen heide (0,5 ha.) wordt verdeeld 
in kleinere plaglocaties van ongeveer 400 m2. Voor-
afgaand aan het plaggen wordt de heide gemaaid. 
Door aansluitend te plaggen in korte stroken van 
enkele meters breed, ontstaat een gradiëntrijk land-
schap en structuurrijke heidevegetatie.  
Er wordt opslag verwijderd in zowel in het Buurser-
zand als het Witte Veen. Daarnaast wordt in het Witte 
Veen extra gemaaid waarbij het maaisel wordt afge-
voerd om nutriënten te verwijderen uit het gebied.  
 
 
Grondzaken 
Veel grondeigenaren die te maken krijgen met ver-
nattingseffecten op hun grond vragen om vervangen-
de grond. Dit is de reden dat we veel moeite doen om 
gronden in het gebied aan te kopen. Deze worden als 
ruilgrond ingezet om tot oplossingen te komen voor 
eigenaren met grond in het uitwerkingsgebied. Wilt u 
grond verkopen? Neem dan contact op met de grond-
regisseur van de provincie, Herman Arentsen, via 
hj.arentsen@overijssel.nl of 038-4998634. 
Bent u op zoeken naar iemand die meedenkt over de 
toekomst van uw bedrijf? Neem dan contact op met 
vertrouwenspersoon Gerrit Slagman. Zijn gegevens 
staan hieronder.  
 
 
Vragen? 
o Gerrit Slagman, vertrouwenspersoon: 

06-13488447 of gerritslagman01@gmail.com 
o Gerko Hopster, procescoördinator: 

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

06-21510472 of r.terhorst@haaksbergen.nl 
 

 
 


