
Natura 2000 

De Staatssecretaris van  

Economische Zaken heeft 

160 Natura 2000-gebieden 

aangewezen in Nederland. 

Hiervan liggen er 24 in  

Overijssel. In deze gebieden 

staat de instandhouding en 

ontwikkeling van de natuur 

voorop. De maatregelen die 

daarvoor nodig zijn, staan in 

de beheerplannen Natura 

2000.  

 

Het Natura 2000-gebied  

Dinkelland bestaat uit de 

deelgebieden Dinkeldal en 

Punthuizen/Stroothuizen.  

 

Waterschap Vechtstromen is 

trekker van de planuitwer-

king van de maatregelen die 

in het Dinkeldal moeten wor-

den uitgevoerd. 

 

De opgave 

In het Dinkeldal is 352 ha 

aangewezen als  

Natura 2000-gebied, waar-

van 37 ha van beheer moet 

veranderen.  

 

Meer informatie? 

 

Kijk op:   

www.overijssel.nl/Dinkeldal  

 

Of neem contact op met:  

Martha Buitenkamp, project-

leider waterschap Vechtstro-

men 

 

tel. 06 21578477 

E-mail: m.buitenkamp@ 

vechtstromen.nl 

 

Kent u iemand die deze 

nieuwsbrief niet ontvangt, 

maar mogelijk wel een be-

lang heeft in het gebied  

Dinkeldal, dan kan hij/zij zich 

aanmelden via 

j.veurink@vechtstromen.nl  
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NIEUWSBRIEF NATURA 2000, Nr.1, april 2016 

Waterschap Vechtstromen, gemeente Losser, LTO Noord, Staatsbosbeheer en 

provincie Overijssel hebben afgesproken om de Natura 2000 plannen voor het 

Dinkeldal te combineren met andere maatregelen om een goede balans tus-

sen ecologie en economie te krijgen. Daarom is in 2015 verkend welke opga-

ven voor natuur, water, landbouw en recreatie er zijn in het gebied. Onder 

leiding van Waterschap Vechtstromen gaat een projectgroep nu aan de slag 

met het ontwikkelen van concrete maatregelen. De projectgroep maakt een 

plan voor de realisatie van de ecologische en economische doelen. Het plan 

moet kunnen rekenen op de steun van alle betrokken partijen. 

De projectgroep (zie foto) bestaat uit Antoon Nijland (gemeente Losser), Tine Welman, 

Eduard Sanderink, Jan Reimer (LTO Noord/Dinkeldalboeren), Paul Dirks 

(Staatsbosbeheer), Theo de Kogel, Floor Broshuis (Provincie Overijssel) en Leo 

Heitbrink en Martha Buitenkamp (Waterschap Vechtstromen).  

De komende tijd organiseert de projectgroep informatiebijeenkomsten. Het streven is 

om het plan in het najaar van 2016 in grote lijnen klaar te hebben en met betrokkenen 

te bespreken. Daarna kan gestart worden met de detaillering, benodigde procedures 

en voorbereiding van de uitvoering. Via deze nieuwsbrief houdt de projectgroep u op 

de hoogte van de voortgang.  

Druk bezochte informatieavond startschot voor plannen 

Dinkeldal 
 

Maandag 29 februari is op een informatieavond de aanpak van 

de projectgroep gepresenteerd. Ria Broeze, dagelijks bestuur 

Waterschap Vechtstromen, opende de avond waarin de aanpak 

werd gepresenteerd. Broeze: “Maatregelen nemen in Natu-

ra2000 gebieden is een wettelijke opgave, samen hebben we 

die klus te klaren. We willen dat de plannen ook bijdragen aan 

landbouw ontwikkelingsruimte en verbetering van de agrari-

sche structuur. Wij gaan er voor en hopen samen met u af-

spraken te kunnen maken om dit tot een succes te maken.”  

Projectleider Martha Buitenkamp vertelde namens de project-

groep welke maatregelen in het beheerplan Natura 2000 Din-

keldal staan. Het gaat om het realiseren van stroken langs de Dinkel. Deze stroken 

kunnen in breedte variëren, maar gedacht wordt aan een gemiddelde van 25 m aan 

beide zijden. De bedoeling is dat deze stroken niet worden bemest en dat er vee 

wordt ingeschaard. Ook wordt puin uit de oevers van de Dinkel gehaald. Jan Reimer, 

projectgroeplid namens de Dinkeldalboeren, vertelde over de uitgangspunten die gel-

den bij de planuitwerking:    

• De in 2000 afgesloten bestuursverklaring tussen waterschap en de Dinkeldalboeren 

wordt gerespecteerd. Daarin staan afspraken over de inundatiefrequentie. 

• Realisatie van de stroken en het verwijderen van puin gebeurt flexibel en is  

maatwerk.  

• Er zijn voldoende mogelijkheden voor grondruil, compenserende grond en bedrijfs-

verplaatsing 

 

 

Ria Broeze,  

Waterschap Vechtstromen 



Vervolg bladzijde 1... 

 

Christel Op de Haar gaf namens provincie Overijssel een toelichting op de 

werkwijze rondom beheer en grondverwerving. De voorkeur gaat uit naar 

particuliere realisatie ( de grond blijft in eigendom bij de eigenaar) met 

een goede compensatieregeling. Er wordt in het project samen met be-

trokken grondeigenaren gezocht naar oplossingen voor het verlies aan 

gebruiksmogelijkheden van de grond. Te denken valt aan vervangende 

grond of financiële compensatie.  

 

Onderzoek 

Voordat de plannen kunnen worden uitgevoerd, is er nog onderzoek no-

dig. Zo moet duidelijk worden wat de gevolgen kunnen zijn van het weg-

halen van oeververdediging voor de aanliggende gronden. Ook wordt uit-

gezocht wat er nu aan puin ligt en waar en hoe dat het beste kan worden 

weggehaald.  

Verder moeten de maatregelen voor de instandhouding van beekbegelei-

dende bossen en stroomdalgraslanden in beeld worden gebracht. Half 

maart is daarvoor een vegetatie onderzoek gestart. Aan eigenaren, over 

wiens terrein de onderzoekers moeten, is vooraf toestemming gevraagd.  

In overleg met Duitsland 

De afgelopen periode heeft het waterschap overlegd met Duitsland over 

de voorgenomen plannen. Afgesproken is om de genomen en te nemen 

maatregelen in het gebied rond Gronau in kaart te brengen, zodat deze 

goed op de plannen aan de Nederlandse kant kunnen worden afgestemd.  

Dinkeldal 
boeren 

Vertrouwenspersoon 
 
Voor de grondeigenaren in het  
Dinkeldal is, op voordracht van de pro-
jectgroep, Jan ten Hove benoemd tot 
vertrouwenspersoon. In deze nieuws-
brief stelt Jan zich aan u voor. U kunt 
Jan bereiken op 06-13103111 of 
jan.ten.hove@outlook.com 
 

Mijn naam is Jan ten Hove. Ik ben gebo-
ren en getogen op het Kampereiland en 
werk als zelfstandige vanuit Apeldoorn. 
Ik heb gewerkt voor LTO als sociaal  
economisch voorlichter en bedrijfs-
adviseur voor agrariërs en hun gezin-
nen. Al eerder was ik betrokken bij  
ontwikkelopgaven voor Natura 2000-
gebieden Landgoederen Oldenzaal en 
het  (deel )geb ied  Punthu i zen-
Stroothuizen. Voor die gebieden heb ik 
de verkenning uitgevoerd. Ik heb daar-
voor de meeste grondeigenaren bezocht 
en een rapportage gemaakt. Voor Land-
goederen Oldenzaal ben ik nu ook  
vertrouwenspersoon. Hoewel ik nog niet 
eerder betrokken was bij het Dinkeldal, 
ben ik goed op de hoogte van de opgave 
waar het gebied voor staat.  
 
De komende tijd benader ik u als  
grondeigenaar voor een gesprek in het 
kader van de inventarisatie. Het gesprek 
heeft twee doelen.  
 
Inventariseren van uw wensen ten aan-
zien van de opgave en uw eigen ontwik-
keling. Hoe kijkt u aan tegen het beheer 
van de stroken en het verwijderen van 
het puin? Hoe wilt u betrokken zijn bij 
het proces? De projectgroep wil weten 
wat nodig en mogelijk is om een pas-
send inrichtingsplan te maken. Van mijn 
bevindingen maak ik een rapportage. 
 
Vertrouwelijk kunnen bespreken van uw 
persoonlijke situatie en mogelijkheden. 
Samen met u stel ik vast welke actie 
daarvoor gewenst of nodig is. Daarbij 

staat steeds voorop 
dat uw vertrouwelij-
ke informatie bij mij 
vertrouwelijk zal 
blijven. 
 
Ik hoop op vrucht-
bare gesprekken, 
zowel voor u per-
soonlijk als voor het 
gebied Dinkeldal.  

Projectteam met op de bovenste rij v.l.n.r. Antoon Nijland, Leo Heitbrink, Theo de Kogel, 

Eduard Sanderink, Jan Reimer, Tine Welman, Martha Buitenkamp, Paul Dirks 

Onder: Floor Broshuis 

 


