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

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

van onze verzendlijst.

Nieuwsbrief
De Zunasche Heide
Natura 2000

Voor u ligt de achtste 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. Het Natura
2000-programma stelt ons in
staat om samen te werken aan
het herstel van kwetsbare
natuur. Dat is geen luxe, maar
pure noodzaak. Bewoners,
belangenorganisaties en
overheid hebben een
gezamenlijke
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lees verder op pagina 02 >

hierover vindt u op: www.
overijssel.nl/
sallandseheuvelrug

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.
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Stikstof
Het is op dit moment nog
niet zeker of we ook een
vergunning in het kader van de
Wet natuurbescherming (Wnb)
moeten aanvragen. Dit komt
omdat Provinciale Staten nog
een besluit moeten nemen of
natuurherstelmaatregelen voor
N2000-gebieden vrijstelling van
deze vergunning krijgen. De
ontwikkelingen rondom de PAS

Voortgang project

en het landelijke stikstof-dossier
houden we dan ook goed in de
gaten. Actuele informatie over PAS

In de laatste nieuwsbrief van mei

en een aantal is ook al verleend.

en de uitspraak van de Raad van

hebben we u laten weten dat we

Bij de gemeente Hellendoorn

State vindt u op www.BIJ12.nl
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project is.
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nieuwsbrief), die invloed hebben

verwacht. De volgende stap is dat

op de planning van ons project.
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Bij waterschap Vechtstromen

Voornemens is nog altijd om medio

voor de selectie van de aannemer.

is een watervergunning voor

januari 2020 te starten met de
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uitvoering. Als gevolg van deze

Vergunningen

waterlopen aangevraagd. Deze

twee factoren weten wij op dit

Het merendeel van de benodigde

vergunningaanvraag is nog in

moment echter niet of ons dit ons

vergunningen is aangevraagd

procedure.

gaat lukken.

Vervolg: Zomerexcursies: “Wat een weelde aan insecten!”
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er nog aanvullende maatregelen

om de bosstroken die verwijderd

landinrichting zo’n zes jaar geleden.

voor het korhoen en aanverwante

gaan worden. “Ik weet nu wat er
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voor terugkomt. Het stelde me
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gebeuren, sterker nog, ik vind het

der Schoor die op 15 juli mee was.

overlevingskans is voor kuikens van

allemaal wel mooi. Mijn grootste

“De zonnedauw is weer veelvuldig

het korhoen. Veel plantensoorten

zorg was de strook bij Nijverdal.

zichtbaar en ook de witte snavelbies

profiteren ook van de maatregelen

Die blijft gelukkig staan. Dat is zo’n

is weer terug. We zagen een weelde

en de botanische rijkdom zal alleen

mooi gevarieerd bosje met veel

aan insecten: sprinkhaantjes,

maar toenemen.

zangvogels.” We hebben beloofd

vlinders. Dat is echt een pluspunt

om in 2020 nog eens excursie te

dat zoveel insecten alweer terug
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Inloopmiddagen
Het kernteam van
Staatsbosbeheer zit elke laatste
woensdag van de maand bij
buurthuus ’t Hexel, Hexelerweg
32 in Nijverdal voor buren en
belangstellenden die willen
bijpraten over de ontwikkelingen

Natuurakkers in overgangszone
voor het eerst geoogst
De percelen tussen de Lage Esweg

deze natuurakkers zijn nu voor het

en de Ligtenbergerweg vormen een

eerst geoogst.

belangrijke verbinding tussen de
heide op de Sallandse Heuvelrug

Bij het oogsten, blijven delen van

en het plangebied van de Zunasche

de gewassen staan. Dit dient voor

Heide.

vogelsoorten als voedsel voor de

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. U bent van
harte welkom!

winter. Deze stroken zijn goed
Hier komen kruiden- en faunarijke

zichtbaar op de foto. Begin 2020

velden die een overgangszone

zaaien we de akkers opnieuw in

vormen tussen het broedgebied

en zal het eerst twee keer per jaar

van het korhoen en het nieuwe

gemaaid worden. Van het gras

foerageergebied voor de kuikens.

wordt het meeste afgevoerd, maar

Ook vogels zoals de geelgors,

een klein deel (ca. 10%) blijft staan.

kneu en veldleeuwerik profiteren

Dit levert een gevarieerder beeld

hiervan. Begin dit jaar is een deel

op, dat naast de natuurdoelen ook

van deze grond al ingezaaid en

de natuurbeleving ten goede komt.

U kunt op elk gewenst moment
binnenlopen tussen 13.00 en
16.00 uur. De inloopmiddag is
om woensdag 27 november.

Vrijkomende grond en PFAS-normen
Bij de werkzaamheden voor de

perfluoralkylstoffen. Dit zijn stoffen

impact voor alle werkzaamheden

Zunasche Heide komt grond

die van nature niet in het milieu

waar grond (en bagger) vrijkomt, zo

vrij die we beschikbaar stellen

voorkomen. PFAS zit bijvoorbeeld

ook voor Zunasche Heide. Wij zijn

aan geïnteresseerden. Hiervoor

in jassen, tapijten, tefalpannen en

momenteel druk in overleg met de

hebben bijna twintig mensen

blusschuim en het vermoeden is

omgevingsdienst en de provincie

belangstelling voor getoond.

dat PFAS schadelijk kan zijn voor de

om de impact en de consequenties

De terugkoppeling hierover laat

volksgezondheid. Recent heeft de

ervan in beeld te brengen. Zodra

alleen langer op zich wachten dan

overheid daarom de regelgeving

meer bekend is, neemt Arcadis

gepland, vanwege aangescherpte

aangepast: de toegestane norm is

contact op met degenen die

regelgeving over PFAS-normen. De

naar beneden bijgesteld.

belangstelling voor vrijkomende

afkorting PFAS staat voor poly- en

Deze bijstelling heeft een enorme

grond hebben.
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