Nieuwsbrief
De Zunasche Heide
Natura 2000

Voor u ligt de zevende editie van de
nieuwsbrief Zunasche Heide.
We informeren u in deze
nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen van de werkzaamheden
aan de Zunasche Heide.

Natura 2000
Overijssel telt 24 natuurgebieden
die zo bijzonder zijn, dat ze zijn
aangewezen als Natura
2000-gebied. Dankzij Natura
2000 kunnen wij de komende
jaren samen werken aan het
herstel van kwetsbare natuur én
het realiseren van nieuwe
kansen voor de economie.
Dat is geen luxe, maar pure
noodzaak. Bewoners,
belangenorganisaties en

Ga mee op veldexcursie
Wilt u meer weten over de

van Staatsbosbeheer. Zij weten

herinrichting, de biodiversiteit en

alles over de vogels en andere

de historie van het landschap?

diersoorten die we in het gebied

verantwoordelijkheid om de

Wandel dan mee op 13 juni tijdens

vinden.

kwaliteit van het leefgebied van

een veldexcursie. Bodemexperts

dieren en planten te verbeteren,

van Arcadis en de Bosgroepen

Tijd: inloop vanaf 15:00 uur, start

nemen u mee door een deel van

excursie 15:30 uur. startlocatie:

overheid hebben een
gezamenlijke

voor nu en in de toekomst. Met

de Zunasche Heide en laten zien

Ligtenbergerweg 10. Aanmelden

maatwerk maken we de natuur

welke plannen er zijn om daar het

via Gerbert Engberts, secretaris

weerbaar tegen invloeden van

historische landschap te herstellen.

projectteam: g.engberts@

buiten, waardoor weer nieuwe

Ontmoet hier ook de boswachters

staatsbosbeheer.nl

economische kansen ontstaan.
Meer informatie hierover vindt u
op: www.overijssel.nl/

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

sallandseheuvelrug
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Definitief inrichtingsplan in afrondende fase
waarna de fase van de technische
wegomlegging

natuurakkers

wegversmalling

uitwerking volgt. Dat betekent ook

wegomlegging

huidige weg
parkeerplaats

wadi

dat de vergunningen die nog nodig

huidige weg
wordt fietspad

zijn aangevraagd kunnen worden.

1. Overgangsgebied

Inmiddels is duidelijk dat er sowieso

Ligtenbergerweg

vergunningen nodig zijn in het
kader van de omgevingswet en

2. Middengebied

waterwet, voor maatregelen zoals
Omvormen
bospercelen

het verleggen van watergangen en
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infrastructurele maatregelen. Ook
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3. Zuidoostelijk deel

Versterken
singels

gelden de stappen van ter
inzagelegging en de mogelijkheid

voorde

om hier zienswijzen op in te dienen

verlaging
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grasbetonstenen
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Zunasche Heide
... een impressie

Artist Impression: Wilfried Jansen of Lorkeers ARCADIS©

eg

Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

en eventueel beroep tegen aan te
tekenen, voordat vergunningen
definitief vastgesteld worden.
We zitten nog altijd op koers
om eind 201 de aannemer te

In overleg met betrokken partijen, ook met u als

selecteren en begin 2020 te beginnen met de realisatie.

bewoners van het gebied heeft Arcadis afgelopen

Nieuwsgierig hoe het definitieve inrichtingsplan eruit

maanden het inrichtingsplan voor de Zunasche Heide

ziet? Op 13 juni bent u van harte welkom om deel te

uitgewerkt. Tijdens de inloopbijeenkomst op woensdag

nemen aan de excursie (zie op de voorzijde van deze

2 maart hebben belangstellenden het inrichtingsplan

nieuwsbrief) waarbij ook de gelegenheid is om het

in kunnen zien. Momenteel wordt dit plan afgerond

definitieve inrichtingsplan te bekijken.

Geschiedenis van de Zunasche Heide
De Zunasche heide was ooit een

cultivatie is in loop der jaren steeds

Na realisatie van de laatste

afwisseling van natte heide,

meer bijzondere heidevegetatie in

landinrichting bleek er al snel dat er

gevormd door zandruggen en

de Zunasche heide verloren gegaan.

een heel geschikt leefgebied voor

ingesloten lage delen. Hierin vond

kenmerkende soorten van het

veenvorming plaats dat door de

Het bijzondere van de Zunasche

omwonenden werd gebruikt als

heide is de afwisseling van

brandstof (turf). Op historische

zandruggen en natte lage delen.

De watersnip en de porseleinhoen

kaarten zijn deze lage delen als

Deze zijn voor een deel bij de

hebben het gebied weer gevonden.

groene plekken te zien: het waren

landinrichting hersteld. De

Een prachtig resultaat al zo kort na

natte plekken waar diverse kruiden

hydrologie werd hersteld: de motor

de inrichting. We zijn er echter nog

en zeggeplanten groeiden. Later

achter de vitaliteit van de heide.

niet. Deze en ook andere kwetsbare

werd het gebied ontwaterd voor de

Immers, via het grondwater worden

vogelsoorten, zoals bijvoorbeeld

landbouw en op veel plekken

allerlei mineralen aangevoerd, die

het korhoen, zijn erg gewild door

werden de zandruggen in de

leiden weer tot een bloemrijk en

roofvogels. Om een vitale

laagten geschoven. Ook werd er

daardoor insectenrijk landschap.

vogelpopulatie te krijgen, streven

veel geploegd. Zonder het ploegen

heidelandschap was ontstaan.

we naar een landschap met respect

zou regenwater in de diepere

De insecten vormen voedsel voor

voor cultuurhistorische aspecten:

veenlaag blijven hangen. Door deze

vogels, reptielen en amfibieën.

een open >>
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Biodiversiteit en klimaat op Sallandse Heuvelrug
Er is veel aandacht voor de

versterken van de biodiversiteit

wordt door natuurorganisaties en

Nederlandse bossen de laatste tijd.

(zorgen dat planten- en diersoorten

de provincie Overijssel benut om

Terecht, want bos is belangrijk in

niet nog verder achteruitgaan) en

de belangen goed af te wegen.

het klimaatvraagstuk en voor de

het klimaat (zo min mogelijk CO2

biodiversiteit in Nederland én bos

produceren en zo veel mogelijk CO

gekapt. Andere werkzaamheden

is een van de hoogst gewaardeerde

vastleggen, onder andere in bossen).

gaan wel door, want het werken

landschappen. Mensen houden nu

Op heel veel plekken gaan die twee

aan biodiversiteit en een gezond

eenmaal van bomen.

goed samen. Op andere plekken

natuurgebied blijft onverminderd

Er wordt in deze rustperiode niet
2

botsen ze. Want alleen maar bos is

urgent. Lees meer over de

In de Nederlandse natuur hebben

niet overal de beste oplossing.

werkzaamheden op

we twee grote uitdagingen: het

De periode van het broedseizoen

www.sallandseheuvelrug.nl/nieuws

Inloopmiddagen
Het Projectteam van
Staatsbosbeheer zit elke laatste

Hydrologische maatregelen
oostzijde plangebied

woensdag van de maand

Bureau Aequator is de afgelopen

nu maatregelen om die vernatting

bij buurvereniging ’t Hexel,

maanden, in opdracht van de

tegen te gaan. Het gaat vooral om

Provincie en het Waterschap,

het aanleggen van drainage, het

volop aan de slag geweest met

doorspitten van de bovengrond om

het uitwerken maatregelen

de doorlatendheid te verbeteren, het

om vernatting tegen te gaan.

verbreden van sloten en duikers en

Hiervoor is veldwerk uitgevoerd en

in een enkel geval het aanbrengen

ontwikkelingen van de Zunasche

veelvuldig overlegd met eigenaren

van drainerende sleuven in de

Heide. Het is een goede

die met name aan de zuid- en

bovengrond. In dit traject zullen we

oostzijde van de Zunasche heide

betrokken eigenaren weer volop

gelegenheid om uw vragen,

natschade ervaren als gevolg van

betrekken. Het is de bedoeling de

zorgen en ideeën met ons te

eerder genomen maatregelen in

maatregelen gelijktijdig worden

de landinrichting. Provincie en

uitgevoerd met de maatregelen in

waterschap Vechtstromen nemen

het natuurgebied.

Hexelerweg 32 in Nijverdal
voor buren en belangstellenden
die willen bijpraten over de

delen. Een afspraak maken is
niet nodig. U bent van harte
welkom!

Veel bezoekers tijdens extra inloopbijeenkomst

U kunt op elk gewenst moment

Op 27 maart vond er een extra inloopbijeenkomst plaats in buurthuis ’t Hexel.

binnenlopen tussen 13.00 en
16.00 uur. De inloopmiddagen
zijn op:
Woensdag 26 juni 2019
Woensdag 28 augustus 2019

De hele middag en avond was het een komen en gaan van geïnteresseerde
buurtbewoners en andere belangstellenden. Tijdens deze bijeenkomst lagen
alle stukken van het vastgestelde Provinciaal Inpassingsplan (PIP) ter inzage
en waren medewerkers van de provincie, Staatsbosbeheer, gemeente en
waterschap aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden.
Aan de hand van een overzichtskaart van het inrichtingsplan en een impressie
van het gebied in vogelvlucht kregen buurtbewoners meer inzicht in de details
van het plan. Voor een aantal bewoners was dit een goede mogelijkheid om

Woensdag 25 september 2019

nog extra vragen te stellen over de inrichting op of rond hun grondgebied aan

Woensdag 30 oktober 2019

de mensen van Arcadis en het kernteam van de Zunasche Heide.
Het definitieve PIP lag tot en met 6 mei ter inzage bij de provincie en de

Woensdag 27 november 2019

gemeenten Hellendoorn, Rijssen-Holten en Wierden. In die periode kon men
beroep in dienen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
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Staatsbosbeheer
www.staatsbosbeheer.nl
www.sallandseheuvelrug.nl/heideherstel
www.overijssel.nl/sallandseheuvelrug

Blijf op de hoogte

Vervolg:Geschiedenis van de Zunasche Heide

landschap met vochtige paarse

De beoogde soorten van het

Ook de komende maanden

heide en een groene dooradering

heidelandschap hebben deze

houden we u op de hoogte

van lage begroeiing door

afwisseling nodig. Doordat de

met deze nieuwsbrief en u

zeggeplanten.

voormalige landbouwgronden veel

kunt ons benaderen tijdens

Onlangs is een inventarisatie

voedingsstoffen met zich mee

een van de inloopmiddagen in

uitgevoerd naar de bosopstanden

gebracht hebben is het nodig om

buurthuis ’t Hexel in Nijverdal

en bodemopbouw op de percelen.

soms dieper af te graven dan de

(zie informatie in deze

Door delen af te graven willen we

natuurlijke bodemopbouw.

nieuwsbrief). Veel informatie

een deel van de historische

Wanneer dat niet zou gebeuren zou

is ook te vinden op www.

aardkundige eigenschappen van het

de vegetatie sterk verruigen.

overijssel.nl/sallandseheuvelrug

heidelandschap zo goed mogelijk

Er zijn inmiddels veel

of www.sallandseheuvelrug.nl/

herstellen. Dit draagt ook bij tot

grondboringen uitgevoerd om

heideherstel.

hydrologisch herstel van de

precies te kunnen aangeven waar

Zunasche Heide. Op de zandruggen

laagten moeten worden afgegraven

Heeft u vragen, zorgen of wilt u

zakt het water dan in de bodem en

om de ingeschoven grond te

iets met ons bespreken?

komt in aangrenzende lage delen

verwijderen of afgeschoven

Neem gerust contact op met

als grondwater aan de oppervlakte.

zandruggen weer te herstellen.

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 belanghebbende van de Zunasche Heide. Wilt u deze nieuwsbrief niet
meer ontvangen? Laat het ons
weten! Dan halen wij uw adres

Samen werkt beter

van onze verzendlijst.

Op de Zunasche Heide en de Sallandse Heuvelrug werken bovenstaande
gebiedspartijen samen.
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