


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 

verantwoordelijkheid om de 

kwaliteit van het leefgebied van 

zeldzame dieren en planten te 

verbeteren, voor nu en in de 

toekomst. Met maatwerk maken 

we de natuur weerbaar tegen 

invloeden van buiten, zoals de 

uitstoot van stikstof, want een 

sterkere natuur betekent op 

termijn ook weer meer ruimte 

voor economische 

ontwikkelingen. Meer informatie 

hierover vindt u op: 

www.overijssel.nl/

sallandseheuvelrug

Voor u ligt de negende editie van 

de nieuwsbrief Zunasche Heide.  

We informeren u in deze nieuws-

brief over de laatste ontwikkelingen 

van de werkzaamheden aan de  

Zunasche Heide.

Staatsbosbeheer 

www.staatsbosbeheer.nl

www.sallandseheuvelrug.nl/heideherstel
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Blijf op de hoogte 

Ook de komende maanden hou-

den we u op de hoogte met deze 

nieuwsbrief en u kunt ons bena-

deren tijdens een van de inloop-

middagen in buurthuis ’t Hexel 

in Nijverdal (zie informatie in  

deze nieuwsbrief). Veel informa-

tie is ook te vinden op  

www.overijssel.nl/sallandseheu-

velrug of www.sallandseheuvel-

rug.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.

Na meerdere jaren van 

voorbereiding gaat de volgende fase 

voor Zunasche Heide – de fase van 

de realisatie – binnenkort van start. 

Vanaf 17 februari start de aannemer 

met de eerste werkzaamheden in 

het gebied.

De onduidelijkheid die er dit 

najaar was over PFAS-normen en 

provinciale besluitvorming over de 

Wet Natuurbescherming is ten einde 

en de seinen staan op groen. Half 

december is dan ook samen met de 

provincie besloten om te starten met 

de selectie van de aannemer. Naar 

verwachting weten we op 6 februari 

2020 wie de aannemer is die het 

werk gaat uitvoeren. De aannemer 

start daarna dus ook al snel met de 

natuurherstelwerkzaamheden. 

In deze nieuwsbrief vertellen we 

meer over de planning, wat u 

merkt van de werkzaamheden en 

wanneer u kennis kunt maken met 

de aannemer.  

Uitvoering start februari 2020 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Wilt u meer weten over de plannen 

voor de Zunasche Heide? Ga dan 

op 25 januari mee op excursie het 

gebied in. We nemen u mee en 

vertellen meer over de plannen 

om de biodiversiteit te vergroten 

en de kwaliteit van de bodem 

te herstellen. U komt niet alleen 

langs plekken waar nieuwe natuur 

gecreëerd gaat worden, maar ook 

door een gebied op de Zunasche 

Heide waar al maatregelen voor 

nieuwe natte natuur zijn uitgevoerd.

Datum en starttijd: 25 januari, 

10.30 -12.00 (inloop vanaf 10.00), 

startlocatie: Ligtenbergerweg 10 in 

Nijverdal. Bij terugkomst staat er 

een kop soep klaar. Vergeet ook 

uw laarzen niet mee te nemen. 

Deelname is gratis, maar meld 

u wel aan bij Gerbert Engberts: 

g.engberts@staatsbosbeheer.nl 

25 januari:

Excursie in plangebied 
Zunasche Heide
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Maak kennis met de aannemer op 12 februari
We willen u graag de kans geven om kennis te maken met de aannemer. 

Dit kan tijdens een inloopavond op 12 februari. Er is dan ook meer 

bekend over de planning van de aannemer en de transportroutes. Ook de 

projectleider is aanwezig om vragen te beantwoorden. Inloopavond 12 

februari, 19.30 - 22.00 uur, Buurthuis ’t Hexel, Hexelerweg 32 in Nijverdal. 

We maken met de aannemer 

afspraken om de overlast voor 

omwonenden zo veel mogelijk te 

beperken. Toch is het niet helemaal 

te voorkomen dat u wat merkt van 

de werkzaamheden in het gebied. 

Wat kunt u verwachten?

Er zullen perioden zijn waarbij de 

aannemer intensief in het gebied 

actief is met één of meerdere 

rupskranen die grond ontgraven 

en met meerdere tractoren met 

aanhangers of vrachtwagens voor 

het transport van de grond. Wanneer 

de terrein- en weersomstandigheden 

minder gunstig zijn, kan het zo zijn 

dat de werkzaamheden tijdelijk 

stil liggen of met een lage(re) 

intensiteit doorgaan. Een groot 

deel van de grond wordt verwerkt 

in het natuurgebied en afgezet in 

de directe omgeving bij mensen die 

belangstelling hebben voor deze 

grond. Het is aan de aannemer om te 

bepalen waar de rest van de grond 

naartoe wordt gebracht. Dit kan ook 

de directe omgeving zijn, maar dat 

kan ook ver buiten het plangebied. 

Zeker is dat u verschillende 

voertuigen zult zien of tegenkomen. 

In het plan van aanpak dat de 

aannemer bij gunning oplevert 

wordt ingegaan op de routes en 

wanneer dit transport plaats zal 

vinden. Deze informatie delen 

wij dan ook graag met u tijdens 

een inloopavond op 12 februari 

(zie kader). Het is mogelijk dat bij 

het verwijderen van de singels, 

bosjes en bomen het vrijkomende 

hout tijdelijk in het gebied wordt 

opgeslagen om later af te voeren. 

Deze perioden van opslag worden 

zo kort mogelijk gehouden om 

de overlast zoveel mogelijk te 

beperken. 

Heeft u tijdens de werkzaamheden 

opmerkingen of vragen?

Kom dan langs bij de aannemer en 

de projectleider. Zij hebben elke 

maand een inloopmiddag van  

(13:00 – 16:00) in ’t Hexel 

(Hexelerweg 32 in Nijverdal).  

De eerste periode zal dit twee keer 

per maand zijn. De data voor de 

komende tijd: 26 februari, 11 maart, 

25 maart, 15 april, 29 april, 27 mei 

en 24 juni. 

Wat merkt u van de werkzaamheden en hoe 
beperken we de overlast

De aannemer levert nog een 

gedetailleerde planning aan, dus 

die kunnen we op dit moment 

nog niet met u delen. Hij heeft 

ruim één jaar de tijd om de 

werkzaamheden af te ronden, vanaf 

medio februari 2020 tot 31 maart 

2021. Door singels, bosjes en 

bomen te verwijderen wordt natte 

heide uitgebreid en een open en 

veilig voedselgebied voor vogels 

gemaakt. Deze werkzaamheden 

duren naar verwachting tot het 

broedseizoen, medio maart. 

In het zuidoostelijk deel van 

het gebied wordt natte, schrale 

heide ontwikkeld door de toplaag 

te verwijderen. Ook hiermee 

wordt het leef- en voedselgebied 

voor weidevogels uitgebreid. 

Er wordt ongeveer 45.000m3 

grond afgegraven, verspreid 

over 8 hectare. Als het flink gaat 

vriezen, dan kan het zijn dat 

de aannemer ook in februari al 

start met dit grondwerk. Als de 

bovenste laag van de bodem 

bevriest, zijn de omstandigheden 

namelijk ideaal om met zo weinig 

mogelijk schade aan de bestaande 

natuur en met een beperkte 

hoeveelheid rijplaten grond te 

ontgraven en te transporteren. Bij 

het uitblijven van vorst schuift de 

start van het grondwerk mogelijk 

door naar het (vroege) voorjaar 

of zomer – een moment dat het 

gebied waarschijnlijk droger en 

daarmee voor de machines beter 

toegankelijk is.

Om een geleidelijke overgang 

te maken tussen de hogere en 

drogere Sallandse Heuvelrug 

en de lage vochtigere Zunasche 

Werkzaamheden op hoofdlijnen 
heide, komen er ten oosten van de 

Ligtenbergerweg natuurakkers. Het 

grootste deel van de natuurakkers 

is al in het voorjaar van 2019 

ingericht. In het vroege voorjaar 

van 2020 worden de akkers 

opnieuw ingezaaid. 

De maatregelen om de 

Ligtenbergerweg verkeersveiliger 

te maken, staan als laatste op 

de planning. Naar verwachting 

gebeurt dit in het najaar 2020 of de 

winterperiode 2020-2021. Dit geldt 

ook voor de aanplant van nieuwe 

singels, bosjes en bomen in het 

zuidoostelijk deel van het gebied. 

Hier wordt 2 hectare aangeplant als 

compensatie. De singels passen in 

het cultuurhistorisch landschap en 

vormen een ideale broedplaats voor 

vogels.
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Zunasche Heide
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blokkendijk

Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland.
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Drie jaar geleden startte de 

participatie met buren en 

belanghebbenden in de omgeving 

van de Sallandse Heuvelrug over 

het broodnodige natuurherstel 

en de te nemen maatregelen. 

Twee jaar geleden ging het 

werk in uitvoering. In het 

noordwestelijk deel (omgeving 

Sprengenberg, Paltheweg) zijn 

herstelwerkzaamheden afgerond. 

Het leefgebied voor veel diersoorten 

is vergroot en is er een verbinding 

gemaakt met de voedselrijke delen 

in het omliggende buitengebied.  

De verwachting is dat het heidezaad 

dat nu nog in de zandige grond zit,  

in het voorjaar ontkiemt en de 

omgeving langzaam weer kleur geeft.

In de omgeving van Helhuizen 

is het doel een open verbinding 

te maken van de centrale heide 

richting Helhuizen naar de 

omliggende akkers en graslanden. 

Hierdoor verbetert ook hier het 

leefgebied van veel dieren. Het 

komt de biodiversiteit ten goede. 

De uitvoering is vertraagd als 

gevolg van de landelijke discussie 

over bomenkap, gevolgd door het 

Nederlandse stikstof- en PFASbeleid. 

Zodra er meer duidelijkheid is over 

beleid en regelgeving  gaan wij in 

co-creatie met buren en partners 

weer verder aan het ontwerp van de 

open verbinding die hard nodig is 

om de biodiversiteit te herstellen.  

 

Andere maatregelen gaan 

onverminderd door zoals begrazing, 

maaien, verbeteren van de bodem 

door chopperen, plaggen, branden 

en het verwijderen van jonge 

boompjes op de heide.

Update werkzaamheden Sallandse Heuvelrug


