
Werk in uitvoering: Sallandse Heuvelrug 

In de komende jaren steken wij samen met Natuur-

monumenten en de provincie Overijssel de handen uit 

de mouwen op de Sallandse Heuvelrug. We versterken 

het totale ecosysteem en herstellen de variatie in het 

heidelandschap. Denk aan zandkuilen voor reptielen, 

voldoende planten voor insecten en afwisseling tussen 

droog, nat en bosrijk gebied om beschutting en voeding 

te bieden aan alle soorten. 

Verzuring, verdroging en versnippering
De unieke natuur op de Sallandse Heuvelrug staat onder 

druk. Door de uitstoot van stikstof via wegverkeer, 

industrie en landbouw daalt de verscheidenheid aan 

plant- en diersoorten. De bodem is zo droog en zuur dat 

planten en dieren moeite hebben om te overleven. Ook 

is hun leefgebied in de loop der jaren kleiner geworden. 

Indrukwekkende heuvels, uitgestrekte heidevelden en de aanwezigheid van schaapskud-

des en zeldzame vogels. Niet voor niets is de Sallandse Heuvelrug een van de beschermde 

Natura2000-gebieden in Europa. Wij werken eraan om die bijzondere natuur te behouden.  

Korhoen

Staatsbosbeheer

staatsbosbeheer.nl/salland

sallandseheuvelrug.nl/heideherstel

Natuurgebieden zijn versnipperd en natuurlijke 

verbindingen naar andere gebieden ontbreken. Soorten 

als zilveren maan, wulp en het korhoen hebben het 

moeilijk. Verschillende maatregelen zorgen ervoor dat 

de rijkdom aan plant- en diersoorten op de Sallandse 

Heuvelrug behouden blijft en versterkt wordt.

Over de Sallandse Heuvelrug
De Sallandse Heuvelrug is één van de ruim 160 

Natura2000-gebieden in Nederland. Met 35 vierkante 

kilometer is de Sallandse Heuvelrug het grootste 

aaneengesloten droge heidegebied van West-Europa 

te midden van de natuurgebieden de Lemelerberg, de 

Borkeld, het Wierdense- en Boetelerveld. Het gebied 

is het ‘thuis’ van talloze bijzondere planten en dieren. 

Jaarlijks komen er ruim 1,2 miljoen bezoekers om 

hiervan te genieten. 

Bijzondere flora en fauna die u in dit gebied kunt 

tegenkomen:

•  Salomonszegel, dalkruid, blauwe- en rode bosbes, 

vossenbes, jeneverbes

•  Nachtzwaluw, korhoen, zandhagedis, hazelworm, 

roodborsttapuit

Onderdeel van landelijke aanpak
Onze werkzaamheden op de Sallandse Heuvelrug zijn 

onderdeel van een landelijke aanpak om de natuur te 

herstellen en weerbaarder te maken tegen de effecten 

van stikstofuitstoot. Dit heet de Programmatische 

Aanpak Stikstof (PAS). Hierdoor belooft het een gezond 

en duurzaam leefgebied voor de toekomst te worden 

met ruimte voor natuur, recreatie, landbouw en 

economie.

De komende jaren werken we samen met buren, 

omwonenden, ondernemers, belangenorganisaties en 

de overheid aan het veerkrachtig en weerbaar maken 

van de natuur. Wij zetten ons gezamenlijk in om de 

economie en ecologie te versterken en nieuwe kansen te 

creëren. Want sámen werkt beter.

Op de Sallandse Heuvelrug werken onderstaande gebiedspartners samen:

“We steken de handen 
uit de mouwen om de 
kwaliteit van de na-
tuur op de Sallandse 
Heuvelrug te herstellen 
en planten en dieren 
weerbaarder te maken.  
Want gezonde natuur 
kan tegen een stootje.”

Boswachter Ine Nijveld

Meer weten? 

Regelmatig worden er bijeenkomsten en excursies 

georganiseerd. Kijk op www.sallandseheuvelrug.nl/

heideherstel en meld u aan voor de nieuwsbrief. Of 

lees meer op overijssel.nl/sallandseheuvelrug. 

Meepraten kan op echtsalland.nl. Meld u aan en 

denk en beslis mee over zaken die er toe doen in de 

regio Salland. Rechtstreeks een vraag stellen aan de 

boswachters kan ook. Bel boswachter Ine Nijveld op 

06-53283104 of boswachter Kees Jan Westra op  

06- 23868611. Of stuur een e-mail naar de boswach-

ters via sallandseheuvelrug@staatsbosbeheer.nl
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Bergbos

   Uitbreiden van de heide 
door bos te verwijderen. 
Zo vergroten we het leefgebied 
van vele soorten en verbinden we 
het met voedselrijke delen in het 
buitengebied.

op diverse 
plekken   Plaggen, maaien, branden 

en bekalken van de heide
om stikstofi jke grond te 
verwijderen, de mineralenbalans 
te herstellen en geleidelijke 
overgangen te creëren (circa 10 
hectare). 

op diverse 
plekken   Gefaseerd bijplaatsen van 

korhoenders 
om uitsterven van de laatste 
wilde populatie in Nederland te 
voorkomen. 

op diverse 
plekken   Inzaaien akkers met 

bloemrijk mengsel
voor voedsel voor insecten, vogels en 
andere dieren (circa 5 hectare).

Sallandse Heuvelrug

   Herstellen oorspronkelijke 
verbinding tussen de 
Zunasche Heide en de 
Sallandse Heuvelrug

  zodat het leefgebied van 
verschillende soorten vergroot wordt. 
Daarnaast verbeteren we de kwaliteit 
van het gebied door variatie in droge 
en natte heide aan te brengen. 

op diverse 
plekken     Inzet van een schaapskudde

om meer verschil in structuur van de 
heide te creëren. 

op diverse 
plekken   Zandkuilen maken

waar insecten en reptielen in 
kunnen nestelen.
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Werkzaamheden Natuumonumenten
Naast het uitbreiden van de heide bij het 
Varkensbos, voert Natuurmonumenten ook 
andere werkzaamheden uit in haar gebieden, 
zoals het herstel van het Hellinghoogveen en de 
Eendenplas.

bestaande heide

bestaand bos
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