


Er is de afgelopen tijd hard ge-

werkt op de Sallandse Heuvel-

rug. Op een aantal plekken heeft 

Staatsbosbeheer delen van het bos 

verwijderd en verbindingen ge-

maakt tussen de bestaande heide 

en omliggend landschap. Ook de 

komende weken ziet u ons aan het 

werk in het gebied. Zo verwijderen 

we de achtergebleven boomstron-

ken en versnipperen we de hopen 

met takken. Lees meer over de 

werkzaamheden van de afgelopen 

tijd en wat we de komende tijd 

nog gaan doen op www.sallandse-

heuvelrug.nl/heideherstel

Overige werkzaamheden  
Sallandse heuvelrug       

Staatsbosbeheer 

www.staatsbosbeheer.nl
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Blijf op de hoogte 

Ook de komende maanden 

houden we u op de hoogte 

met deze nieuwsbrief en u 

kunt ons benaderen tijdens 

een van de inloopmiddagen in 

buurthuis ’t Hexel in Nijverdal 

(zie informatie in deze 

nieuwsbrief). Veel informatie 

is ook te vinden op www.

overijssel.nl/sallandseheuvelrug 

of www.sallandseheuvelrug.nl/

heideherstel. 

Heeft u vragen, zorgen of wilt u 

iets met ons bespreken? 

Neem gerust contact op met 

Jacob Heitman, projectleider 

Zunasche Heide: 

ja.heitman@staatsbosbeheer.nl, 

06 53 393 472.

Voor vragen over grond, 

kunt u contact opnemen met 

projectregisseur Grond: 

Marieke Hurenkamp, 

m.hurenkamp@overijssel.nl, 

038 499 73 81.

U ontvangt deze nieuwsbrief 

omdat u bij ons bekend staat 

als geïnteresseerde of belang-

hebbende van de Zunasche Hei-

de. Wilt u deze nieuwsbrief niet 

meer ontvangen? Laat het ons 

weten! Dan halen wij uw adres 

van onze verzendlijst.  Samen werkt beter

Op de Zunasche Heide en de Sallandse Heuvelrug werken bovenstaande 

gebiedspartijen samen.



Natura 2000 

Overijssel telt 24 natuurgebieden 

die zo bijzonder zijn, dat ze zijn 

aangewezen als Natura 2000-ge-

bied. Dankzij Natura 2000 kun-

nen wij de komende jaren samen 

werken aan het herstel van 

kwetsbare natuur én het realise-

ren van nieuwe kansen voor de 

economie. Dat is geen luxe, 

maar pure noodzaak. Bewoners, 

belangenorganisaties en over-

heid hebben een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid om de 

kwaliteit van het leefgebied van 

dieren en planten te verbeteren, 

voor nu en in de toekomst. Met 

maatwerk maken we de natuur 

weerbaar tegen invloeden van 

buiten, waardoor weer nieuwe 

economische kansen ontstaan. 

Meer informatie hierover vindt u 

op: www.overijssel.nl/sallandse-

heuvelrug

Voor u ligt de zesde editie van de 

nieuwsbrief Zunasche Heide. We 

informeren u in deze nieuwsbrief 

over de laatste ontwikkelingen van 

de werkzaamheden aan de 

Zunasche Heide. 

Nieuwsbrief 
De Zunasche Heide 
Natura 000

Op 27 februari 2019 hebben Provin-

ciale Staten het Provinciale Inpas-

singsplan (PIP) voor de Sallandse 

Heuvelrug gewijzigd vastgesteld. 

De zienswijzen die zijn ingediend op 

het ontwerp-PIP hebben tot aanpas-

sing van het PIP geleid. Zo is in over-

leg met een aantal grondeigenaren 

maatwerk geleverd door een gron-

druil of door het aanpassen van de 

mogelijkheden qua grondgebruik. 

Tevens zijn er ambtelijk enkele wij-

zigingen doorgevoerd, zoals een 

aanvullende beschrijving van het ge-

biedsproces.

Het vastgestelde PIP, het plan-MER, 

de Nota van Antwoord en de overige 

bijlagen liggen van 26 maart tot en 

met 6 mei 2019 ter inzage. Geduren-

de deze periode is het PIP digitaal 

beschikbaar via www.overijssel.nl/

sallandseheuvelrug of via  

www.ruimtelijkeplannen.nl onder 

nummer NL.IMRO.9923.ipSallHeu-

velrug-va01. Het PIP is tevens in te 

zien op het provinciehuis en in de 

gemeentehuizen van Hellendoorn, 

Rijssen-Holten en Wierden. Geduren-

de de periode van terinzagelegging 

kunnen belanghebbenden beroep 

instellen als zij een zienswijze heb-

ben ingediend op het ontwerp-PIP of 

als redelijkerwijs niet verweten kan 

worden dat er geen zienswijze is in-

gediend.  lees verder op pagina 02 > 

PIP Sallandse Heuvelrug vastgesteld
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Er wordt hard gewerkt om uiterlijk 

medio 2021 de Zunasche Heide in-

gericht te hebben. Omdat er in be-

paalde perioden niet of beperkt 

gewerkt kan worden, zoals in het 

broedseizoen, zijn we nu al druk 

met ruimtelijke en aanbestedings-

procedures.

We starten binnenkort al met een 

aantal werkzaamheden. De akkers 

tussen de Ligtenbergerweg en de 

Sallandse Heuvelrug zaaien we 

dit voorjaar al in. Soorten zoals 

haver, gerst en tarwe zullen hier 

straks groeien. De natuurakkers 

zijn belangrijk als foerageergebied 

voor jonge korhoenders én voor 

veel andere soorten. Daarom 

willen we dit deel van het gebied 

zo snel mogelijk inrichten. 

Daarnaast wordt binnenkort het 

Voortgang werkzaamheden 
Zunasche Heide

Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp PIP 

kan een ieder beroep instellen.

Extra inloopbijeenkomst ‘t Hexel

Op 27 maart is er inloopbijeenkomst in buurthuis ’t 

Hexel. Hier liggen alle stukken van het vastgestelde PIP 

ter inzage en zijn medewerkers van de provincie en 

Staatsbosbeheer aanwezig om een toelichting te geven 

en vragen te beantwoorden. Daarnaast laten we graag 

het inrichtingsplan van de Zunasche Heide zien. U kunt 

binnenlopen tussen 16:00 en 20:00 uur. Voor vragen 

over de procedure kunt u contact opnemen met Iris 

Wolters, i.wolters@overijssel.nl, 038 - 499 92 26. 

Meer weten over de ruimtelijke planvorming? 

www.overijssel.nl/Natura2000Procedure.

leegstaande zomerhuisje aan de 

Schoneveldsweg gesloopt om 

te voorkomen dat er ongewenst 

gebruik van wordt gemaakt.

Het team van Arcadis heeft een be-

langrijke rol in de uitwerking van 

details in de ontwerpen en de voor-

bereidingen op de uitvoering. Het 

doel is om het definitieve detail in-

richtingsplan eind april gereed te 

hebben. Dit doen we in overleg met 

de verschillende betrokken partij-

en, maar ook met u als bewoners 

van het gebied. In de diverse ge-

sprekken die gevoerd worden halen 

we informatie op en verwerken dit 

in het detail inrichtingsplan. Tege-

lijkertijd zijn we ook bezig met de 

voorbereiding op de verschillende 

vergunningen die nodig zijn om het 

werk uit te kunnen voeren. 

Voor dit jaar is onze planning op 

hoofdlijnen als volgt:

•	 	Q1	2019: Eerste 

keukentafelgesprekken, 

inloopbijeenkomst,  

definitief ontwerp

•	 	Q2	2019: inrichting natuurakker 

tussen Sallandse Heuvelrug 

en Ligtenbergerweg, sloop 

zomerhuisje, vergunningen 

aanvragen, opstellen 

uitvoeringstekeningen, 

definitief detail inrichtingsplan

•	 	Q3	2019: Opstellen bestek 

(contract) voor aannemer

•	 	Q4	2019: Aanbesteding 

uitvoeringswerk.

•	 Q1	2020:	Start uitvoering

vervolg PIP Sallandse Heuvelrug vastgesteld > 

Hydrologie oostrand Zunasche Heide
De uitwerking van hydrologische maatregelen aan de oostzijde van het 

gebied heeft op dit moment volop de aandacht. Bureau Aequator is 

door de provincie en het waterschap ingehuurd om met verschillende 

grondeigenaren maatregelen uit te werken voor een goede ont- 

en afwatering van de percelen. Daarvoor zijn er afgelopen periode 

verschillende gesprekken gevoerd en maatregelen uitgewerkt. Deze 

waterbeheersingsmaatregelen worden goed afgestemd met de inrichting 

van het natuurgebied en worden opgenomen in het definitieve ontwerp 

voor het gehele gebied.
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Interesse in vrijkomende grond?
Bij de uitvoering van de maatregelen komt in een aantal deelgebieden grond 

vrij die hergebruikt kan worden, bijvoorbeeld als ophooggrond. Hoeveel er 

beschikbaar komt is op dit moment nog niet bekend, maar we willen u al wel 

vragen of u geïnteresseerd bent. We kunnen de grond gratis afleveren binnen 

een straal van 1 kilometer van de plek waar de grond vrijkomt. Mocht de 

afstand groter zijn, dan zijn hier kosten aan verbonden. De grond dient u zelf 

te verwerken.

Interesse? Stuurt u dan een mail naar Jacob Heitman, via  

ja.heitman@staatsbosbeheer.nl. Geef dan aan hoeveel grond u wenst, de 

afleverlocatie, uw adresgegevens en telefoonnummer. Als er meer vraag is dan 

aanbod, dan wordt gekeken naar de kortste rijafstand.

Inloopmiddagen
Het kernteam van 

Staatsbosbeheer zit elke laatste 

woensdag van de maand 

bij buurvereniging ’t Hexel, 

Hexelerweg 32 in Nijverdal 

voor buren en belangstellenden 

die willen bijpraten over de 

ontwikkelingen van de Zunasche 

Heide. Het is een goede 

gelegenheid om uw vragen, 

zorgen en ideeën met ons te 

delen. Een afspraak maken is 

niet nodig.  

De inloopmiddagen zijn op:

Woensdag 24 april 2019

Woensdag 29 mei 2019

Woensdag 26 juni 2019

Woensdag 28 augustus 2019

Woensdag 25 september 2019

Woensdag 30 oktober 2019

Woensdag 27 november 2019

Extra inloopavond: woensdag 

27 maart, vastgesteld PIP en 

inrichtingsplan ter inzage. Inloop 

tussen 16.00 en 20.00.

Bij de inrichting van de Zunasche 

Heide staan de natuurdoelen voor-

op maar we zorgen ook dat de na-

tuur beleefbaar is. Aan de randen 

komen meer recreatieve voorzienin-

gen. In de kern van het gebied staat 

rust en openheid centraal en wor-

den schrale graslanden en vochtige 

heischrale graslanden gerealiseerd. 

Dit dient als voedsel- en rustgebied 

voor kuikens en volwassen korn-

hoenders, maar ook andere soorten 

als de wulp of een zeldzame vlin-

der als de Zilveren Maan profiteren 

hiervan. Er komt een nieuwe fiets-

verbinding tussen de Ligtenberger-

weg en Schoneveldsweg. Tijdens 

gesprekken kwam van omwonen-

den naar voren dat op de Ligtenber-

gerweg hard wordt gereden. 

De weg wordt aangepast, maar wel 

met aandacht voor landbouw- en 

vrachtverkeer. De voorgenomen 

aanpassingen worden opgenomen 

in het detail inrichtingsplan voor 

het gebied. 

Aan kant van Hexel wordt daarin de 

combinatie gezocht met de aanleg 

van een nieuwe parkeerplaats, die 

aansluit op het routenetwerk van 

ruiter- en fietsstructuren. De situatie 

voor de Blokkendijk verandert niet; 

die is momenteel onverhard en 

openbaar toegankelijk. Daarnaast 

wordt geïnventariseerd welke 

wensen er spelen voor eventuele 

aanvullende voorzieningen zoals 

een korte wandelroute, bankjes 

of een uitzichtpunt. Daar waar dit 

past binnen de natuurdoelen, de 

wensen van omwonenden en de 

beschikbare financiële middelen, 

nemen we dit op in het detail 

inrichtingsplan. Op 27 maart tijdens 

de inloopbijeenkomst van 

16.00 - 20.00 laten we deze 

onderdelen graag aan u zien. 

Recreatieve voorzieningen Zunasche Heide




