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Het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) PIP De Wieden

is opgesteld door:

en:

In samenwerking met:

Samen economisch sterker, met de kracht van de natuur

Overijssel is prachtig om te wonen, werken en recreëren. De komende jaren werken we samen aan het behoud
en herstel van kwetsbare natuur en realiseren we nieuwe kansen voor de economie. De natuur heeft te lijden
onder effecten van industrie, verkeer en landbouw, terwijl nieuwe economische ontwikkelingen worden beperkt
om de natuur niet verder te belasten. 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
bij de bron aan. Waar nodig wordt de bestemming en/of het gebruik gewijzigd en planologisch vastgelegd in
een ruimtelijk plan.

De maatregelen kunnen effect hebben op de gronden in de directe omgeving van de Natura 2000-gebieden.
Samen met de grondeigenaren zorgen we voor een passende oplossing voor hun toekomst.

Meer informatie over Provinciale Inpassingsplannen Natura 2000?
Kijk ook op: www.overijssel.nl/natura2000pip. Of neem contact op via natura2000pip@overijssel.nl
onder vermelding van het betreffende Natura 2000-gebied.



Inhoudsopgave

Bijlage

Bijlage 1  Schetsontwerpen

  

PIP PIP De Wieden  1



Nschaal 1:5000
formaat: A0

peter.westerink@arcadis.com
29 juni 2018 | concept | versie 0.3 
Planuitwerking Wieden

Blauwgrasland
opgave: 10 ha, in ontwerp: 34.2 ha

Kade

Water boezempeil

Projectgrens

Watergang met polderpeil

Watergang met tussenpeil

Kraggenlandschap verbinding
Doelsoorten: grote vuurvlinder, zwarte stern, paapje
opgave: 150 ha, in ontwerp: 226 ha, waarvan   
binnen ontwikkelopgave: 178.4 ha

Vochtig grasland
Doelsoorten: kwartelkoning, bruine kiekendief
opgave: 75 ha, in ontwerp: 151.3 ha, waarvan 
binnen ontwikkelopgave: 46.3 ha

Riet
Doelsoorten: roerdomp, rietzanger, bruine kiekendief
opgave: 109 ha, in ontwerp: 128.3 ha, waarvan bin-
nen ontwikkelopgave: 46.3 ha

Voorontwerp
Deelgebied 6 Muggenbeet
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Kade

Inlaat

Watergang met polderpeil

Vochtig grasland
Doelsoorten: porseleinhoen, bruine kiekendief, 
zwarte stern (deelgebied 10), 
opgave: 22 ha (deelgebied 10
in ontwerp: 24 ha (deelgebied 9) en 
55,5 ha (deelgebied 10) waarvan 17,3 ha binnen 
contour ontwikkelopgave

Riet
Doelsoorten: broedgebied grote karekiet 
(deelgebied 9), opgave: 10 ha, in ontwerp: 16.6 ha

Water boezempeil

Projectgrens

Voorontwerp 
Deelgebied 9 Verbinding Wieden Vollenhovenmeer 
Deelgebied 10 Duinweg Leeuwte
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Kade
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Watergang met polderpeil

Vochtig grasland
Doelsoorten: porseleinhoen, bruine kiekendief, 
zwarte stern (deelgebied 10), 

Riet
Doelsoorten: broedgebied grote karekiet 

Water boezempeil

Projectgrens
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