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Samen economisch sterker, met de kracht van de natuur!
De komende jaren werken we samen aan het behoud en herstel van
kwetsbare natuur. Bewoners, belangenorganisaties en overheid
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 veerkrachtig en weerbaar
tegen invloeden van buiten, waardoor weer nieuwe economische
kansen ontstaan. Tegelijkertijd pakken we de oorzaken van de
schadelijke effecten, zoals de toenemende hoeveelheid stikstof in de
lucht en bodem, bij de bron aan.

Broedseizoen!
Wat hebben we een heerlijk voorjaar met al
enkele mooie zonnige dagen. Op Beerze zien
we de vogels druk in de weer met hun nesten.
Tijdens het broedseizoen - van 15 maart tot
15 juli - liggen de werkzaamheden stil om de
vogels en andere dieren niet te storen. In deze
periode broeden wij zelf ook op de nadere
detaillering van onze plannen.
In de winterperiode is veruit het grootste deel
(behalve rondom de zandverstuiving) van de
bomenkap uitgevoerd. Op de gekapte delen
zitten nu alweer de zeldzame boomleeuweriken te zingen. Inmiddels hebben we toestemming van de provincie om de reeds gemaakte
en goedgekeurde plannen verder uit te werken.
Voor de gekapte delen bepalen we in detail de
vervolgmaatregelen, zoals stobben verwijderen, greppels dempen, plaggen, schrapen of
harken. Als we de plannen tot in detail hebben
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Vecht Beneden Regge is één van de 24 Natura 2000-gebeiden in
Overijssel. De enorme verscheidenheid aan natuur is vooral zichtbaar
in de overgangsgebieden. Van zandverstuivingen op de Sahara en
droge heidevelden op de Lemelerberg tot en met de veengebiedjes
in het Beerzerveld en de graslanden langs de Vecht en Regge. In
het Beerzerveld staat het hoogveen onder druk van vermesting en
verdroging. Door het kappen van bos kan de heide herstellen en door
verbeteringen in de waterhuishouding wordt het hoogveen behouden.

uitgewerkt en de provincie akkoord heeft gegeven op de financiering, kunnen we naar verwachting eind 2019 de aanbesteding starten
voor de uitvoering van deze werkzaamheden.
Verderop in deze nieuwsbrief leest u over
de aanvragen voor de omgevingsvergunning
(gemeente Ommen) en de watervergunning
(waterschap Vechtstromen) en de terinzagelegging hiervan.
In de afgelopen periode heeft een aantal omwonenden hun zorgen geuit over de bomenkap in
Beerze. Ik was blij met deze reacties, want dat
bood ons de gelegenheid om heel gericht en
zorgvuldig uit te leggen waarom de bomenkap
nodig is en welke doelen Landschap Overijssel hiermee nastreeft. Meer informatie hierover leest u op www.landschapoverijssel.nl/
bomenkap.
Ik blijf graag met u in contact!

Partners
De provincie Overijssel is opdrachtgever
van de werkzaamheden. Landschap
Overijssel werkt voor
de uitvoering van de
maatregelen samen
met de provincie,
gemeente Ommen en
waterschap Vechtstromen. Bovendien
doen we alles in goed
overleg met onze
gebiedspartners en
buren, waaronder
Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer,
Landgoed Junne én
met de bewoners en
belanghebbenden in
de omgeving.

Heeft u vragen of wilt u informatie?
Mail of bel mij gerust:
Marten.meyling@landschapoverijssel.nl
Of 06-11 88 30 57
Met vriendelijke groet,
Marten Meyling,
projectleider Natura 2000 Beerze

Adders vinden elkaar

Bij artikel Adder, Mark Zekhuis

In de plannen voor Beerze is
een faunapassage opgenomen
bij de Zwarteweg, net even ten
noorden van de spoorwegovergang. Met een faunatunnel onder de weg en een nieuwe dam
in de naastgelegen watergang –
worden populaties adders weer
met elkaar verbonden. Dit is belangrijk om de addersoort sterker te maken. Een te kleine, geïsoleerd levende
populatie leidt tot inteelt en verzwakt de soort. Tegelijkertijd kan de passage
ook gebruikt worden door marterachtigen en levendbarende hagedissen. De
faunapassage stelt ook deze dieren in staat om nieuwe soortgenoten te vinden en hun leefgebied uit te breiden.
Verleiden
De aanloop van de passage wordt zo gemaakt dat de adders verleid worden
om ook echt door de passage te gaan. Adders houden van warmte en licht.
Het liefst liggen ze lekker in de zon, in de warme heide. De passage krijgt dus
een uitnodigende, open ingang waar het licht nog zoveel mogelijk binnenvalt.
Hopelijk kunnen de adders deze verleiding niet weerstaan!

Beerze is onderdeel van Natura 2000-gebied Vecht Beneden Regge. Dit gebied heeft onderstaande gebiedspartners:

Vergunningsaanvragen ter inzage

Bij vergunningsaanvraag, Ruud Ploeg

Versterken van de biodiversiteit
Evert Dijk, terreinbeheerder Landschap Overijssel, geeft antwoord.

Beerze is één van de
mooiste stukjes natuur van Overijssel. Het
hoogveen in Beerze is
een uniek veentype van
soms wel vijf meter dik,
dat in duizenden jaren
is ontstaan. Maar dit
natuurgebied heeft het
zwaar. Om de conditie van de heide, het hoogveen en de zandverstuiving te
verbeteren, gaan we in Beerze de verdroging tegen.
Dat doen we onder meer door het verwijderen van bos en het dempen van
greppels. Op die manier houden we meer water in het gebied vast. Het
landschap wordt in de toekomst ook weer opener. We brengen de nu geïsoleerde heideterreintjes met elkaar in verbinding en ook de zandverstuiving
breiden we uit, zodat de wind weer meer vat krijgt op het zand. De parkeervoorzieningen worden aangepast en enkele wandelroutes worden verlegd,
zodat er minder verstoring is voor bijzondere fauna (zoals de nachtzwaluw)
en bezoekers nog beter kunnen genieten van deze parel.
Omgevingsvergunning
Omdat voor enkele maatregelen volgens het bestemmingsplan een vergunning nodig is, heeft Landschap Overijssel op basis van het totale inrichtingsplan een omgevingsvergunning aangevraagd. Het gaat met name om de
aanpassingen van parkeervoorzieningen en om het het dempen van greppels/sloten in het Beerzerveld. Het parkeerterrein tegenover de camping
Beerze Bulten wordt opgeheven. Dit is nodig omdat veel recreanten vanaf
deze plek het stuifzand ten zuiden van Beerze Bulten oplopen en hier onbedoeld voor verstoring en beschadiging zorgen. Ter vervanging komen op de
parkeerplaats ter hoogte van de Beerzerpoort 20 extra parkeerplaatsen. De
entree van deze parkeerplaats wordt aantrekkelijker en opener gemaakt.
Hiermee herstellen we ook de oude poort. De gemeente legt de vergunningsaanvraag ter inzage, de aankondiging hiervan leest u in het Ommer
Nieuws.
Watervergunning
In het verlengde van de faunatunnel onder de Zwarteweg wordt in de naastliggende watergang een dam met een duiker gerealiseerd. Landschap Overijssel heeft hiervoor een watervergunning aangevraagd. Dankzij deze faunapassage kunnen verschillende populaties adders die nu geïsoleerd leven,
elkaar weer bereiken. De vergunningsaanvraag wordt door het waterschap
bekendgemaakt op www.vechtstromen.nl/actueel/bekendmakingen/ en
op overheid.nl.
Voor meer informatie over het proces
van terinzagelegging kunt u terecht bij
de gemeente en/of het waterschap.
Desgewenst kunt u een zienswijze
(reactie op het ontwerpbesluit) indienen. Heeft u hele specifieke vragen
over het inrichtingsplan dan beantBij vergunningsaanvraag, Nico
woordenKloek
wij die graag rechtstreeks.
Meer informatie over Beerze staat op
www.landschapoverijssel.nl/beerze.

Mis niets!
Wilt u niets missen van de ontwikkelingen in ‘Levend Beerze’? Meldt
u zich dan aan voor onze digitale nieuwsbrief via marten.meyling@
landschapoverijssel.nl of 06-11 88 30 57. De volgende nieuwsbrief verschijnt dit najaar. We houden u dan ook op de hoogte van excursies die
we organiseren om de plannen in Beerze toe te lichten.

Waarom worden bomen gekapt, terwijl bomen
belangrijk zijn voor de klimaatverandering?
Bomen nemen meer CO2 op dan heide, dat is waar. Maar
naast de klimaatcrisis voltrekt zich helaas nóg een cata
strofe. De biodiversiteit, de verscheidenheid aan leven op
aarde, staat zeer zwaar onder druk. Soms kunnen we deze
twee crises gezamenlijk oppakken, maar soms ook niet. Op
Beerze heeft de provincie gekozen voor het versterken
van de biodiversiteit.
Doet Landschap Overijssel ook iets aan de
Bij artikel Evert Dijk, hierbij ook de foto van zijn hoofd uit eerdere
klimaatcrisis?
nieuwsbrieven, Nico Kloek
We investeren in het aanplanten en herstellen van
landschapselementen, zoals houtwallen en singels.
Hiermee zorgt Landschap
Overijssel voor een afwisselend landschap en bevorderen we de CO2-opslag.
Ook brengen we op veel
plekken de waterhuishouding op peil. Dit gaat verdroging door klimaatverandering tegen. Herstel van veengroei legt ook
CO2 vast. Daarnaast pleiten we voor de aanplant van jonge bomen. Dit
moet dan wel gebeuren buiten de bestaande natuurgebieden en niet
in - of in plaats van - deze kwetsbare gebieden. Deze hebben we juist zo
hard nodig om de biodiversiteit op peil te houden.
Waarom zijn heide, hoogvenen en stuifzanden belangrijk om te
beschermen?
Maar liefst 65% van de planten die in heide en hoogveen leven, staat op
de Rode Lijst van bedreigde soorten. Voor bossen is dit veel minder, ongeveer 25-30%. En 80% van de vogels die in heidegebieden leeft, staat
op de Rode Lijst. Voor bossen is dit ongeveer 20%. Hiermee geven we
aan dat heide, hoogvenen en stuifzanden van enorm belang zijn voor
de biodiversiteit. Meer dan bossen en zeker meer dan de vrij eentonige
naaldbossen die ooit voor de houtproductie zijn aangeplant en waar we
er veel van hebben in Nederland. Daarnaast neemt het aantal dieren
dat in heidegebieden leeft ook nog eens zeer sterk af: tussen 1990 en
2010 met zo’n 65%. Landschap Overijssel doet er dan ook alles aan om
heide, hoogvenen en stuifzanden te beschermen.
Kun je de biodiversiteit niet versterken op een stuk grond waar geen
Artikel jeneverbes,
van Tweel
bos staat. Dus én biodiversiteit versterken
én bos Melchior
laten staan?
Als het kan, heeft dat veruit
onze voorkeur. Maar een
heidelandschap kan zich
niet zomaar overal ontwikkelen. Dit gaat het beste op
een plek waar van oudsher
heide is, en waar nog voedselarme en zure grond is,
zoals op Beerze. Hier zit
het zaad van de heideplantjes nog in de grond. En nu
we het bos hebben weggehaald, zien we ook de verdrongen jeneverbesstruwelen staan. Klaar om zich verder te ontwikkelen als leefgebied
voor de kwetsbare soorten die onze hulp zo hard nodig hebben.
Voor meer informatie kunt u kijken op:
www.landschapoverijssel.nl/bomenkap
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