
Blijf op de hoogte!

Er zijn  verschillende manieren om op de hoogte te blijven van de 
natuurversterking in het Boetelerveld.
• Wandel mee door het Boetelerveld tijdens de uitvoeringsexcursie 

in de nazomer. Als u uw mailadres doorgeeft, ontvangt u hier 
t.z.t. een uitnodiging voor.

• In het Boetelerveld staan tijdens de uitvoering extra 
informatieborden, onder andere over de toegankelijkheid van 
paden.

• In de nazomer ontvangt u een tweede nieuwsbrief met informatie 
over het verloop van de (uitgevoerde) werkzaamheden.

• Op www.landschapoverijssel.nl/boetelerveld vindt u altijd 
actuele informatie.
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Het Boetelerveld is een uniek natuurgebied. Het is op Europese schaal zo bijzonder dat het de 
Natura 2000-status heeft gekregen. Dankzij een uitgebreid gebiedsproces zijn er op grote schaal 
maatregelen uitgevoerd om de natuurwaarden in het Boetelerveld te behouden en versterken. In 
2023 voert Landschap Overijssel enkele aanvullende ingrepen uit in het gebied, om de herstellende 

natuur extra te ondersteunen. Deze nieuwsbrief voor omwonenden, andere belanghebbenden en 
belangstellenden licht de werkzaamheden toe.  

Weer natuur herstellen?   
‘Ik dacht: laat ik de vraag die iedereen 
heeft meteen maar zelf stellen’, zegt 
Bettine Baas. Ze is projectleider bij 
Landschap Overijssel en verantwoordelijk 
voor de extra natuurversterking in het 
Boetelerveld. ‘Dan kan ik duidelijk 
maken wat we gaan doen, waarom 
en wat de impact is. Mijn antwoord 
is: ja, het gebiedsproces is afgerond. 
Alle ingrepen, binnen en buiten het 
Boetelerveld, zijn uitgevoerd. De paden 
en de wegen zijn weer begaanbaar en de 
rijplaten zijn weg. De natuurontwikkeling 
ziet er bemoedigend uit. Maar… het 
herstelproces is een lange weg.

Extra impuls
Hoewel we goede resultaten zien in 
het Boetelerveld, zijn er nog interne 
maatregelen mogelijk die positief 
effect zullen hebben. Daar zijn 

nu de middelen voor beschikbaar 
gesteld door de Rijksoverheid met 
de landelijke regeling Versneld 
Natuurherstel. Hiermee kunnen agrariërs, 
natuurbeschermingsorganisaties en 
particulieren subsidie aanvragen voor 
extra maatregelen met een gunstig 
effect op stikstofgevoelige Natura 
2000-gebieden. Landschap Overijssel 
maakt gebruik van deze regeling om een 
aantal terreinen nog een extra impuls 
te geven. Om het al in gang gezette 
natuurherstel te versterken en sneller 
resultaat te halen.

Wat gaat er gebeuren? 
We verwachten alle werkzaamheden 
in het Boetelerveld dit jaar uit te 
voeren. Als het weer of andere externe 
factoren tenminste geen roet in het eten 
gooien’, vertelt Bettine. ‘Onze doelen 
zijn: vergroten van de oppervlakte 
voor blauwgrasland en vochtige heide, 
verbeteren van de leefomstandigheden 
voor de kamsalamander en het verbeteren 
van de waterhuishouding. Onze ecoloog 
Michiel Poolman legt in deze nieuwsbrief 
uit wat blauwgrasland is, en wat het zo 
bijzonder maakt. Terreinbeheerder Jeroen 

Buunen deelt zijn visie op het beheer van 
het Boetelerveld. En we zetten op een rij 
wat er dit jaar concreet gaat gebeuren en 
wanneer, plus wat er daarna (nog meer) te 
beleven is in het Boetelerveld.

Contact
Ik woon zelf niet ver van het Boetelerveld 
en kom er graag. Ik ben tijdens mijn jeugd 
veel op de boerderij van mijn grootouders 
geweest en heb een grote passie voor de 
natuur. Dat komt hier allemaal samen. Ik 
kijk uit naar de ‘uitvoeringsexcursies’ die 
we later dit jaar gaan organiseren, maar ik 
ben natuurlijk veel vaker in het gebied. Als 
u mij wilt spreken, of als u vragen, zorgen 
of opmerkingen heeft, neem dan contact 
op. U kunt mij mailen via  
bettine.baas@landschapoverijssel.nl 
of bellen op 06 - 13 13 33 76. U kunt ook 
terecht bij Jeroen Buunen, via  
jeroen.buunen@landschapoverijssel.nl  
of 06 - 82 59 85 90.

Nieuwsbrief natuurversterking 
Boetelerveld

Meer weten over de subsidieregeling 
Versneld natuurherstel? Ga dan naar  
www.rvo.nl/subsidies-financiering/
versneld-natuurherstel-2022.

Planning

De werkzaamheden starten zodra het kan. Dat wil 
zeggen: ruim ná 15 juli, als het broedseizoen is gestopt. 
De totale uitvoeringsperiode is een paar maanden en 
begint eind augustus. De precieze duur hangt onder 
andere af van de  weer- en terreinomstandigheden. 
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Veelgestelde vragen

Had dit natuurherstel niet met de vorige ronde meegekund?
Nee. De werkzaamheden die in vorige ronde (gebiedsproces 
Natura 2000) zijn uitgevoerd, waren voldoende om het 
beoogde natuurherstel te kunnen bereiken. De ingrepen 
die dit jaar gebeuren zijn hier aanvullend op en versterken 
de, in de vorige ronde, herstelde natuur. Dat de overheid dit 
mogelijk zou maken, was niet eerder bekend. 

Kan Landschap Overijssel het gebied straks goed genoeg 
beheren?
Ja. De combinatie van begrazing, handmatig beheer én 
machinaal beheer is het afgelopen jaar genoeg gebleken om 
de nieuwe en bestaande delen goed bij te houden. Op enig 
moment, schalen we ook weer af, omdat de ‘nieuwe natuur’ dan 
robuust genoeg is om ook zonder intensief overgangsbeheer 
(maar wel met regulier beheer) in stand te blijven. 

Met deze maatregelen wordt het gebied nog natter, gaat de 
omgeving daar iets van merken?
De maatregelen zorgen ervoor dat het ín het gebied natter  
wordt en niet daarbuiten.  Via het bestaande 
peilbuizennetwerk wordt dit nauw in de gaten gehouden.

Is het wel duurzaam wat jullie doen?
Ja. De provincie Overijssel compenseert alle bomen die in 
Natura 2000-gebieden worden gekapt. Met andere woorden: 
voor elke boom die verdwijnt in het Boetelerveld wordt er ook 
weer één geplant, op een beter geschikte plek. 

Heeft dit natuurherstel nog invloed op toekomstige 
agrarische vergunningverleningstrajecten? 
Nee. Het werk dat we gaan uitvoeren versterkt de huidige 
natuur, het is geen uitbreiding van de natuur. De begrenzing 
blijft hetzelfde. Het Boetelerveld is al stikstofgevoelige 
natuur, de versterkingsmaatregelen veranderen hier niets 
aan. Uitgaande van de huidige regelgeving, blijft dit zo.  

Vragen?
Heeft u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons 
op! Op de voorzijde van deze nieuwsbrief vindt u onze 
contactgegevens. 

Blauwe knoop  

Bettine Baas, projectleider

 www.landschapoverijssel.nl/boetelerveld

Met gemak de mooiste natuurfoto’s!                 www.landschapoverijssel.nl/fotohutC i
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Mocht u de nieuwsbrief en de uitnodiging 
voor de excursie graag online ontvangen, 
dan kunt u zich hiervoor aanmelden 
door een mail te sturen naar 
fleur.degraaff@landschapoverijssel.nl



Blauwgrasland

Beheer: maatwerk   

Jeroen Buunen is terreinbeheerder bij Landschap Overijssel. 
Hij is onder andere verantwoordelijk voor het beheer 
van het Boetelerveld en heeft het afgelopen jaar veel 
‘overgangsbeheer’ uitgevoerd. Hieronder wordt al het extra 
beheer verstaan om de net herstelde natuur de kans te geven 
er goed te ontwikkelen. ‘In het Boetelerveld moet je dan 
vooral denken aan opslag – jonge berkjes en dennen die weer 
opkomen – verwijderen. Ik ben tevreden met de resultaten 
tot nu toe. We hebben een succesvol eerste graasseizoen 
met schapen achter de rug. Dat geeft vertrouwen om ook 
weer met runderen te gaan begrazen. Grazers hóren bij de 
ontstaansgeschiedenis van dit soort gebieden. Ze zijn mooi 
om te zien in het landschap én effectief. Daarnaast bestaat 
het heidebeheer de komende jaren uit een combinatie van 
handkracht en machines. Het is 100% maatwerk.

Heide
Het komende jaar komt er heide en blauwgrasland bij. 
Hiervoor moeten bomen wijken. We bekijken zorgvuldig 
wat we waar weghalen. Ook nu laten we hier en daar oude 
of opvallende eiken, berken en vliegdennen staan. Maar 
met name in het zuidwestelijk deel zal het een stuk opener 

worden. Omdat we daar veel 
potentie zien voor de 

ontwikkeling van 
blauwgrasland.

Water
Verder nemen we ook maatregelen op het gebied van de 
waterhuishouding. We dempen enkele greppels in het 
gebied en we brengen in twee poelen een waterdichte 
leemlaag aan, waardoor het water kan blijven staan en ze 
weer geschikt leefgebied worden voor de kamsalamander 
en andere dieren. Onder het ‘middenpad’ – het wandelpad 
dat dwars (oost-west) door het gebied loopt – brengen we 
duikers aan. Dit pad, eigenlijk een oude ontginningswal 
die we vanuit cultuurhistorisch oogpunt graag behouden, 
is nu nog een barrière in het Boetelerveld die de 
oppervlakkige waterstromen blokkeert. De loop van de 
oppervlaktewaterstromen in het Boetelerveld is bijzonder, 
het maakt het gebied uniek.

Overlast
Ik verwacht dat de werkzaamheden weinig overlast zullen 
geven. Het kappen zal zo’n twee a drie weken in beslag 
nemen. De stammen worden voor het grootste deel aan de 
zuidkant afgevoerd. Daarna frezen we de achtergebleven 
stronken en plaggen of schrapen we de bodem, om de 
voedselrijke toplaag te verwijderen. We werken merendeels 
in afgesloten gebied, dus wandelaars ondervinden er 
nauwelijks hinder van. Bij de uitvoering volgen we een 
ecologisch werkprotocol, waardoor ook planten en dieren in 
het gebied geen onnodig risico lopen.’ 

Bloeiende dopheide

Natte laagte in het vroege voorjaar

Kamsalamander

Meer kleur en variatie

Quinten Pellegrom is adviseur natuur en 
landschaps beleving bij Landschap Overijssel. 
Hij verwacht dat de extra natuurversterking 
het Boetelerveld nog gevarieerder en 
kleurrijker zal maken. ‘Het gebied kleurt nu al 
vaak roodachtig, terwijl je ook heel veel tinten 
groen – licht, donker – ziet en hier en daar 
ook blauw. Het is heel simpel: hoe natter het 
wordt, hoe meer planten en dieren die goed 
gedijen in een vochtige heide zich er zullen 
vestigen. Het is een keten: hoe meer planten 
er op verschillende momenten bloeien, hoe 
meer insecten er eten vinden en op hun beurt 
weer als voedsel dienen voor geelgorsen, 
roodborsttapuiten en boompieper. Typisch 
voor het gebied is dat de natuur heel nabij 
voelt. Er zijn weinig paden en bordjes. Je bent 
in een soort wildernisje dat groter en ruiger 
voelt dan het in werkelijkheid is.

Nieuwsbrief natuurversterking 
Boetelerveld
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Blauwgrasland: kansen verzilveren 

Michiel Poolman is ecoloog bij Landschap Overijssel. Het Boetelerveld is 
één van ‘zijn’ gebieden. ‘Blauwgrasland is, zoals het woord al zegt: een 
gemeenschap van opvallend veel blauw bloeiende planten. Zeker op een 
afstandje en vooral in het voorjaar zie je echt een blauwe waas. Blauwgrasland 
is heel soortenrijk en bijzonder, het komt in Nederland bijna niet meer 
voor. De planten hebben mineraalrijk grondwater nodig en zijn voor hun 
voortbestaan afhankelijk van bepaalde schimmels in de bodem. En vice versa. 
Blauwgrasland is erg gevoelig voor vermesting en ontwatering, vandaar dat het 
zo zeldzaam is geworden.

Laagten
In 2013 is er al eens een stuk bos gekapt in het Boetelerveld in het kader van 
antiverdrogingsmaatregelen. Op één van deze boskaplocaties, laag in het 
landschap waar het grondwater dicht aan het oppervlak komt, verschenen al 
gauw bijzondere blauwgraslandsoorten. Dit zien we ook op locaties waar in 
2020 bos gekapt is. De laagte maakt deel uit van de grotere slenkstructuur 
die buiten het gebied begint en dwars door het Boetelerveld loopt. Er zijn dus 
veel meer locaties waarvan je mag verwachten dat er weer blauwgrasland 
kan ontstaan. Er zit hier een schatkamer in de grond, met de sleutel erbij. Die 
kansen willen we verzilveren.’

Oude kaarten
‘Kijk je op oude kaarten, ik heb een vegetatiekaart uit de jaren 50 gevonden, 
dan zie je allerlei fantastische en zeldzame planten beschreven in het 
Boetelerveld: blonde zegge, heidekartelblad, melkviooltje. Allemaal soorten 
die typisch zijn voor een vochtig heidelandschap met blauwgraslanden. 
Door op kansrijke plekken ruimte te maken – dus bomen weg te halen en de 
bodem te plaggen of te schrapen – creëren we optimale omstandigheden 
voor het zaad dat nog in de bodem zit, om te kiemen. Daarnaast heeft een 
meer open vochtig heidegebied een grote aantrekkingskracht op vogels als 
roodborsttapuit, veldleeuweriken of zelfs korhoenders. Die zien we ook graag!’

Kamsalamander
‘Rond het Grote Rietgat vervangen we 
naaldbomen door loofbomen. Dit doen we voor 
de kamsalamanders die hier en in nabije poelen 
zitten. Als amfibie leeft de kamsalamander deels 
in het water en deels op het land. Hij zit graag 
op een bosbodem onder loofhout waarin hij zich 
schuilhoudt en voedsel zoekt.’

Roodborsttapuit

Vroege Glazenmaker
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wanneer, plus wat er daarna (nog meer) te 
beleven is in het Boetelerveld.

Contact
Ik woon zelf niet ver van het Boetelerveld 
en kom er graag. Ik ben tijdens mijn jeugd 
veel op de boerderij van mijn grootouders 
geweest en heb een grote passie voor de 
natuur. Dat komt hier allemaal samen. Ik 
kijk uit naar de ‘uitvoeringsexcursies’ die 
we later dit jaar gaan organiseren, maar ik 
ben natuurlijk veel vaker in het gebied. Als 
u mij wilt spreken, of als u vragen, zorgen 
of opmerkingen heeft, neem dan contact 
op. U kunt mij mailen via  
bettine.baas@landschapoverijssel.nl 
of bellen op 06 - 13 13 33 76. U kunt ook 
terecht bij Jeroen Buunen, via  
jeroen.buunen@landschapoverijssel.nl  
of 06 - 82 59 85 90.

Nieuwsbrief natuurversterking 
Boetelerveld

Meer weten over de subsidieregeling 
Versneld natuurherstel? Ga dan naar  
www.rvo.nl/subsidies-financiering/
versneld-natuurherstel-2022.

Planning

De werkzaamheden starten zodra het kan. Dat wil 
zeggen: ruim ná 15 juli, als het broedseizoen is gestopt. 
De totale uitvoeringsperiode is een paar maanden en 
begint eind augustus. De precieze duur hangt onder 
andere af van de  weer- en terreinomstandigheden. 

Colofon   Fotografie:  Mark Zekhuis, Nico Kloek, Jacob van der Weele, Michiel Poolman, Annie Keizer  Eindredactie: Landschap Overijssel

Veelgestelde vragen

Had dit natuurherstel niet met de vorige ronde meegekund?
Nee. De werkzaamheden die in vorige ronde (gebiedsproces 
Natura 2000) zijn uitgevoerd, waren voldoende om het 
beoogde natuurherstel te kunnen bereiken. De ingrepen 
die dit jaar gebeuren zijn hier aanvullend op en versterken 
de, in de vorige ronde, herstelde natuur. Dat de overheid dit 
mogelijk zou maken, was niet eerder bekend. 

Kan Landschap Overijssel het gebied straks goed genoeg 
beheren?
Ja. De combinatie van begrazing, handmatig beheer én 
machinaal beheer is het afgelopen jaar genoeg gebleken om 
de nieuwe en bestaande delen goed bij te houden. Op enig 
moment, schalen we ook weer af, omdat de ‘nieuwe natuur’ dan 
robuust genoeg is om ook zonder intensief overgangsbeheer 
(maar wel met regulier beheer) in stand te blijven. 

Met deze maatregelen wordt het gebied nog natter, gaat de 
omgeving daar iets van merken?
De maatregelen zorgen ervoor dat het ín het gebied natter  
wordt en niet daarbuiten.  Via het bestaande 
peilbuizennetwerk wordt dit nauw in de gaten gehouden.

Is het wel duurzaam wat jullie doen?
Ja. De provincie Overijssel compenseert alle bomen die in 
Natura 2000-gebieden worden gekapt. Met andere woorden: 
voor elke boom die verdwijnt in het Boetelerveld wordt er ook 
weer één geplant, op een beter geschikte plek. 

Heeft dit natuurherstel nog invloed op toekomstige 
agrarische vergunningverleningstrajecten? 
Nee. Het werk dat we gaan uitvoeren versterkt de huidige 
natuur, het is geen uitbreiding van de natuur. De begrenzing 
blijft hetzelfde. Het Boetelerveld is al stikstofgevoelige 
natuur, de versterkingsmaatregelen veranderen hier niets 
aan. Uitgaande van de huidige regelgeving, blijft dit zo.  

Vragen?
Heeft u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons 
op! Op de voorzijde van deze nieuwsbrief vindt u onze 
contactgegevens. 

Blauwe knoop  

Bettine Baas, projectleider

 www.landschapoverijssel.nl/boetelerveld

Met gemak de mooiste natuurfoto’s!                 www.landschapoverijssel.nl/fotohutC i

 

 

?i

 

 

?i C

Mocht u de nieuwsbrief en de uitnodiging 
voor de excursie graag online ontvangen, 
dan kunt u zich hiervoor aanmelden 
door een mail te sturen naar 
fleur.degraaff@landschapoverijssel.nl


