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In het vorige verslag was al te lezen dat 
het programma deze avond zou bestaan 
uit een rondleiding door twee boswach-
ters van Staatsbosbeheer in het Engberts-
dijkvenen. Het gebied ligt slechts enkele 
kilometers verwijdert van onze vergader-
ruimte De Johanneshoeve waar we ook 
eerst bijeenkwamen om de maaltijd de 
nuttigen.

De opkomst was nog laag mede doordat 
nog leden op vakantie waren of andere 
bezigheden hadden waardoor ze niet 
aangewezig konden zijn. 
De planning was dat we de boswachters 
om 19.15 uur zouden ontmoeten op de 
parkeerplaats tegenover de Oude Hoe-
venweg 138.

Helaas vertrokken we wat later dan de 
planning vanwege hete koffie... die 
André nog vlug voor vertrek uitschonk.

Interim voorzitter Jan v.d. Kolk verving 
ook deze avond voorzitter René Horsse-
lenberg.

Voor de wandeling was het nog even 
genieten van de maaltijd die André voor 
ons had verzorgd.

Helaas kon niet iedereen aan de wande-
ling deelnemen. Jammer, maar deson-
danks toch met een kleinere groep op
weg naar Engbertsdijkvenen waar we 
konden kennismaken met twee boswach-
ters van Staatsbosbeheer nl. boswachter 
publiek Twente, Kees Jan Westra en 
boswachter Corné Balemans, Beheerder 
projecten bij Staatsbosheheer, 2e van 
rechts en links Kees Jan Westra op foto.



Info Kees Jan Westra:
Ik ben een enthousiaste, gedreven en 
betrokken boswachter. Ik werk graag 
samen met mijn collega’s aan mooie, 
veerkrachtige natuurterreinen die be-
leefbaar zijn. Mijn manier van werken 
kenmerkt zich door een hoge mate 
van zelfstandigheid, nauwkeurigheid, 
creativiteit en resultaatgerichtheid.

In de snel donkerwordende lucht was de vlakte te zien waar de berken allemaal 
zijn verdwenen. Nog een enkele stam is zichtbaar.

Projectleider Corné Balemans van 
Staatsbosbeheer legt uit dat de bos-
wachter in het gebied regelmatig tekst 
en uitleg moet geven over de kap die in 
Engbertsdijkvenen plaatsvind. Bale-
mans: „Engbertsdijksvenen is één van 
de twee hoogveengebieden in Overijs-
sel. Het is de bedoeling om het hoog-
veen te behouden, zoals is afgespro-
ken in Natura2000. Met de provincie 
Overijssel, die dit project grotendeels 
financieert, zijn we nu met de kap 
bezig. Berken verdampen namelijk veel 
water. En dat is slecht voor een hoog-
veengebied dat juist nat moet blijven. 
De kap van berken is een antiverdro-
gingsmaatregel.”

Hoogveenherstel Engbertsdijksvenen
In Engbertsdijksvenen werkt Staatsbos-
beheer aan het behoud en het herstel 
van hoogveen. Uit onderzoek blijkt 
dat het gebied lijdt onder verdroging 

en een overvloed aan stikstof. Daar-
om zijn er maatregelen nodig om het 
bijzondere hoogveen te behouden en 
te versterken.

Het Engbertsdijksvenen is een uniek 
natuurgebied in Nederland waar je 
nog zeldzaam hoogveen vindt. Dit 
stille, uitgestrekte veenlandschap heeft 
een aantrekkingskracht op bijzondere 
planten en dieren. Niet voor niets is 
Engbertsdijksvenen een beschermd 
Natura 2000-gebied in Europa. De 
komende jaren werken we hier aan 
duurzaam herstel van hoogveen. Zo 
blijft Engbertsdijksvenen een prachtige 
omgeving om te wonen, te werken en 
te recreëren. Voor jou en voor toekom-
stige generaties.

Wat gaan we doen en waarom?
Er zijn nu minder verschillende soorten 
planten en dieren in de Engbertsdijks-
venen dan vroeger. Dit kom omdat er 
teveel stikstof in het gebied is. Unieke 
soorten, zoals veenmossen, geoorde 

fuut en wulp, hebben moeite om er te 
overleven. Bovendien werd het gebied 
waar ze kunnen leven in de afgelopen 
jaren steeds kleiner. Delen van de heide 
zijn versnipperd. Ook is de heide niet 
verbonden met andere gebieden.

De komende jaren zijn we daarom aan 
de slag in de Engbertsdijksvenen en in 
het gebied eromheen. We herstellen 
het hoogveen. Ook zorgen we voor 
afwisseling tussen droge heide en bos.  
 
Zo blijft het landschap bewaard dat in 
de loop van de geschiedenis door men-
sen is gemaakt. Een belangrijke voor-
waarde om het hoogveen duurzaam te 
bewaren, is dat er genoeg water in het 
gebied is. Dat kan door het vasthouden 
van het regenwater en het verhogen 
van de grondwaterstand.

Natura 2000
Natura 2000 is een Europees net-
werk van beschermde natuurgebie-
den. In deze Natura 2000-gebieden 
worden bepaalde dieren, planten 
en hun natuurlijke leefomgeving 
beschermd om de biodiversiteit 
(soortenrijkdom) te behouden. De 
biodiversiteit staat in Europa al jaren 
onder druk. Duurzame bescherming 
van flora en fauna is hard nodig. 
Planten en dieren trekken zich 
weinig aan van landsgrenzen en het 
is daarom belangrijk om natuurbe-
scherming in Europees verband aan 
te pakken. 
Zo voorkomen we dat de natuur in 
Europa en in Nederland steeds meer 
van hetzelfde wordt.

De komende jaren word gewerkt in Engbertsdijkvenen aan duurzaam herstel van hoogveen.



Hoogveen
Hoogveen natuurgebieden, zoals in 
de Engbertsdijksvenen, zijn zeldzaam 
geworden in Nederland. En daarmee 
ook de plant- en diersoorten die daarbij 
horen. Staatsbosbeheer herstelt het 
hoogveen en de variatie met droge hei-
de en bos. Zo blijft het cultuurhistorisch 
landschap behouden. Het vasthouden 
van regenwater en het verhogen van 
de waterstand zijn belangrijke voor-
waarden voor het duurzaam behoud 
van het hoogveen.

Natuurherstel
Om de waterhuishouding in het gebied 
te verbeteren, werken we aan een 
ontwerp om kades en dammen te 
herstellen en aan te leggen en sloten te 
dempen.
Vooruitlopend op de werkzaamheden, 
verwijderen we opslag van berken en 
delen bos aan de noord- en zuidkant 
van het natuurgebied, omdat deze per 
dag honderden liters water verdampen. 

Ook plaggen en maaien we kleine de-
len van de droge heide om voedselrijke 
grond te verwijderen. Zo krijgt unieke 
flora meer kans en ontstaat een variatie 
van soorten.

Werkzaamheden in het veld
Eind 2018 zijn we gestart met verwij-
deren van berkenopslag en delen bos. 
Deze werkzaamheden lopen door tot 
2022. Eind 2020 zijn we gestart met 
de volgende fase om water langer 
vast te houden in het gebied. Dit doen 
we door de komende jaren sloten en 
greppels te dempen. Ook zullen we 
bestaande kades repareren en nieuwe 
kades aanleggen. Tijdens de werkzaam-
heden zijn delen van het gebied tijdelijk 
niet bereikbaar. Dit wordt op locatie 
aangegeven.

In nauw overleg met de omge-
ving
Veel omwonenden zijn betrokken bij 
onze werkzaamheden. We hebben re-
gelmatig overleg en nemen vragen zeer 
serieus. Zo zijn onze plannen aange-
scherpt na bezorgdheid over de aanwe-
zigheid van muggen in en rondom het 
gebied. Ook aan de zuidkant van het 
gebied vindt de uitwerking van natuur-
herstelmaatregelen plaats in overleg 
met omwonenden. Met dit soort oplos-
singen en door onder meer de aanleg 
van recreatieve wandel- en fietspaden 
te onderzoeken, houden we het gebied 
aantrekkelijk voor de omgeving.

Meer informatie 

•	 	 Actuele	informatie	op	www.engbertsdijksvenen.nl
•	 	 Neem	contact	op	via:	engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
•	 	 Blijf	op	de	hoogte	via	de	nieuwsbrief
•	 	 Inloopmiddag:	iedere	laatste	maandag	van	de	maand	van	13.00-17.00	uur,	

werkschuur Staatsbosbeheer, Dorpsstraat 1a, Kloosterhaar.
•	 	 Data	2021:	30	augustus,	27	september,	25	oktober,	29	november

Stil en uitgestrekt hoogveenlandschap
Hoogveen is een landschap van een 
dikke laag op elkaar gepakte planten-
resten: vooral veenmos. Dit veenmos 
groeit, soms in de vorm van kussens, 
en zuigt zich als een spons vol met 
regenwater. Als je er in knijpt, komt er 
een heleboel water uit. En als je over 

het veen loopt, voel je duidelijk dat 
het moerassig is. De grond veert bij 
iedere voetstap op en neer. Wereldwijd 
worden hoogvenen sterk bedreigd. 
Het veen verdroogt en de hoeveelheid 
stikstof in de natuur neemt toe. En dat 
heeft direct effect op de planten en 
dieren in het gebied.

Ontwerp van kades
Achter de schermen wordt hard ge-
werkt aan het ontwerp voor de verster-
king en aanleg van kades in het veen-
gebied. Hoe kunnen we regenwater 
dat in het gebied valt zo goed mogelijk 
benutten voor veenvorming? Welke 
kades zijn aan versterking toe? Waar 
moeten duikers aangelegd worden of 
stuwen?

In een speciaal bouwteam gaan Staats-
bosbeheer en de provincie Overijssel 
samen met de aannemers Roelofs - 
Oosterhuis aan de slag. Het opgestelde 
Voorlopig Ontwerp wordt gedetailleerd 
uitgewerkt tot een Definitief Uitvoe-
ringsontwerp.
De uitvoering van het werk gaat ver-
moedelijk na de zomer van 2021 van 
start.

Veilige fietspaden, mountainbikeroutes, een replica van een oude school en 
varen over het Geesterens Stroomkanaal. Tal van werkgroepen hopen mee te 
liften met de herinrichting van natuurgebied Engbertsdijksvenen........ 
 
De ideeën zijn afkomstig van meerdere werkgroepen. Nu Natura 2000-gebied 
Engbertsdijksvenen natter wordt gemaakt voor herstel van het hoogveen, ho-
pen tal van werkgroepen het gebied en de omgeving aantrekkelijker te maken 
voor bewoners en toeristen. Met prachtige plannen. 

Twenterand hoopt geld los te peuteren
Maar	om	die	plannen	te	verwezenlijken	is	ongeveer	5	miljoen	euro	nodig.	En	
dat heeft de ‘arme’ gemeente Twenterand niet. Daarom heeft de gemeente 
nu een programmaleider aangesteld. Deze medewerker moet een verbindende 
rol spelen, maar misschien nog wel belangrijker: op zoek gaan naar geld. Via 
fondsen en subsidies.  

De	gemeente	investeert	85.000	euro.	Het	gros	van	dat	geld	gaat	naar	de	pro-
grammaleider. Het restant naar een marketingplan om Engbertsdijksvenen te 
vermarkten en een deel van het geld is al besteed aan procesbegeleiding. Dat 
leidde tot een gezamenlijk rapport: ‘Combikansen, van denken naar doen’.

Dit onderwerp is ook besproken op de zomerbijeenkomst bij onze club. Hiertoe 
was Sander Boerrigter uitgenodigd.

Mooie ideeën voor natuurgebied Engbertsdijksvenen


