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Onderwerp: Beheerplannen Natura 2000-gebieden

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij melden wij u dat wij in onze vergadering van22 maart 2016 drie beheer-
plannen voor Natura 2O0O-gebieden als formeel ontwerp hebben kunnen vaststellen.

Het gaat om de beheerplannen voor de gebieden Leekstermeer, Drouwenerzand en

Norgerholt.

Beheerplannen gaan ter inzage
De drie beheerplannen zullen vanaf 31 maart 2016 gedurende zes weken ter inzage

worden gelegd. Vooraf volgt publicatie langs de gebruikelijke kanalen. Tijdens de ter-
inzagelegging kunnen zienswijzen worden ingediend. Deze kunnen nog tot aan-
passing en verbetering van de plannen leiden.

Korte achtergrond beheerplannen
De Natura 2OO0-gebieden vormen het leefgebied voor allerlei bijzondere planten,

vogels en andere dieren. ln deze gebieden wordt volgens internationale afspraken
gewerkt aan het herstel van de natuur en het behoud van dier- en plantensoorten. ln
Nederland maken in totaal 165 gebieden deel uit van het Europese natuurnetwerk

Natura 2000. ln Drenthe betreft het 14 gebieden.

Voor elk Natura 2000-gebied moet een beheerplan worden opgesteld dat de instand-

houdingsdoelen garandeert. De Europese natuurdoelen vormen de basis voor de

beheerplannen. Een beheerplan beschrijft het gebied, de doelen om het gebied in
stand te houden en de maatregelen die nodig zijn om die doelen te realiseren. De

maatregelen die nodig zijn in verband met de stikstofdepositie, zijn afkomstig uit de

PAS-gebiedsanalyses. Dit betreft het overgrote deel van alle maatregelen die zijn

neergelegd in beheerplannen. Ook de maatregelen die nodig zijn voor de Natura-
doelen die géén verband houden met te veel stikstof (niet-PAS-maatregelen) worden

opgenomen in het beheerplan. Maatregelen dienen haalbaar en betaalbaar te zijn. Het
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beheerplan geeft verder aan onder welke voorwaarden activiteiten in het gebied

kunnen (blijven) plaatsvinden. Ook is aangegeven voor welke (bestaande) activiteiten

verplicht een vergunning nodig is en welke activiteiten vergunningvrij zijn.

Bij het opstellen van beheerplannen hebben wij belanghebbende organisaties als

gemeenten, LTO, particulieren, waterschappen, natuur- en milieuorganisaties, terrein-

beheerders, RECRON, watersportverenigingen en ANWB betrokken.

Verantwoordelijkheden
De provincie Drenthe is 'voortouwnemer'voor het tot stand komen van de beheer-

plannen voor 8 van de 14 Natura 200O-gebieden: het Norgerholt, het

Leekstermeer, het Drouwenerzand, het Dwingelderveld, het Mantingerzand, het

Mantingerbos, het Fochteloërveen en het Holtingerveld.

Het Rijk is'voortouwnemer'voor 5 andere plannen. Het beheerplan voor het

Witterveld wordt getrokken door Defensie, de beheerplannen voor het Drents-Friese

Wold, Bargerveen en het Drentsche Aa-gebied door Economische Zaken.

De provincie Groningen verzorgt het beheerplan voor het Zuidlaardermeergebied.

Gedeputeerde Staten zijn op basis van de Natuurbeschermingswet 1998 bevoegd tot

het vaststellen van de beheerplannen. Voor alle gebieden geldt dat een beheerplan

wordt vastgesteld in overeenstemming met eventuele mede bevoegde gezagen.

Planning beheerplannen
Wij denken de beheerplannen voor de andere 5 gebieden waarvoor wij 'voortouw-

nemer'zijn in de komende maanden ook formeel in procedure te kunnen brengen. Wij

hopen alle 8 beheerplannen rond de zomer vast te kunnen stellen.

Netwark Natuur
Ter informatie over de voortgang voegen wij bij dit schrijven een exemplaar van

Netwark Natuur, de nieuwsbrief die de provincie rondom de ontwikkelingen met be-

trekking tot Natura 2OOO-gebieden breed verspreidt.

Afsluitend
Gedurende het jaar zullen wij u verder informeren over voortgang en vaststelling van

de beheerplannen voor de Drentse Natura 20O0-gebieden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten n Drenthe,

Bijlage:

wa/coll.

secretaris
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Netwark  
 Natuur

Impressie informatieavonden 
Natura 2000-beheerplannen

Goede gesprekken over het beschermen,  
beleven en benutten

Omdat de provincie Drenthe bijna klaar is met het schrijven 
van acht beheerplannen hebben we deze plannen eind vorig 
jaar aan u voor kunnen voorleggen. De provincie organi-
seerde samen met haar uitvoeringsorganisatie Prolander 
een zevental informatieavonden. Op die avonden presen-
teerden we de plannen voor Leekstermeer, Drouwenerzand, 
Norgerholt, Mantingerzand, Mantingerbos, Holtingerveld, 
Dwingelderveld en Fochteloërveen. De avonden werden 
goed bezocht. 
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Beschermen én genieten
Hoofdonderwerp op de avonden was de 
toelichting op het pakket aan herstelmaat-
regelen dat nodig is om de verschillende 
beschermde natuurtypen en soorten als de 
kamsalamander ‘in de benen’ te houden. 
De provincie is daartoe op grond van de 
Natuurbeschermingswet 1998 verplicht. 
Dat doet zij vanuit de missie: beschermen, 
beleven, benutten. De Drentse topnatuur 
wordt dus beschermd op een manier die het 
beleven en benutten zo min mogelijk in de 
weg staat. Genieten van onze prachtnatuur 
blijft absoluut mogelijk. 
In een aantal gebieden, zoals het 
Dwingelderveld en het Fochteloërveen, zijn 
veel maatregelen nodig, waarvan vooral 
maatregelen tegen verdroging ingrijpend 
kunnen zijn. Soms, zoals in het Mantingerbos, 
is ‘niets doen’ voorlopig de beste optie. 

Grote betrokkenheid
Uit de indringende gesprekken tijdens 
de informatieavonden blijkt de enorme 
betrokkenheid bij deze bijzondere natuurge-
bieden. Drenthe koestert die betrokkenheid. 
Natuurlijk zijn er ook zorgen, bijvoorbeeld 
over de vergunningverlening, de graas-
druk van ganzen, de mogelijke toename 
van muggen en de regels rond de aanleg 
van drainage. Voorzitter Piet Dijkstra gaf 
alle ruimte om vragen te stellen, waardoor 
onduidelijkheid voor een belangrijk deel 
is weggenomen. Voor omwonenden en 
bezoekers zullen van de beheerplannen geen 
verdere beperkingen uitgaan. De plannen 
bieden vooral duidelijkheid over bijvoorbeeld 
het huidige gebruik van de gebieden, over 
uit te voeren maatregelen, over drainage en 
beregening en hoe de omgeving betrokken 
blijft. Voor beheerders en terreineigenaren 
bieden de plannen kansen voor duurzaam 
extra beheer om de conditie van de gebieden 
op peil te brengen en te houden. De finan-
ciën daarvoor zijn gewaarborgd. 
Ondertussen zijn beheerders al gestart 
met het uitvoeren van herstelmaatregelen. 
Daarbij blijven we afstemming met betrok-
kenen zoeken, bijvoorbeeld via speciale 
commissies. Daarin zijn de meest betrokken 
partijen voor uitvoering van de maatregelen 
vertegenwoordigd. 

Waar vind ik wat er tijdens de avonden 
besproken is?
De presentaties van de verschillende avonden 
zijn te vinden via de Natura 2000-website 
van de provincie: www.provincie.drenthe.nl/
onderwerpen/natuur-milieu/natuur/natura-
2000/. Op deze website vindt u ook een 
uitgebreide Vragen- en Antwoordenlijst over 
de beheerplannen. In die lijst is een apart 
onderdeel opgenomen voor gebiedspecifieke 
vragen.

http://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/natura-2000/
http://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/natura-2000/
http://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/natura-2000/
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Oplossing voor drainage en 
beregening

In december 2015 is heeft de provincie Drenthe samen met  
LTO-Noord en natuur- en milieuorganisaties afspraken gemaakt 
over drainage en beregeningsputten in en rondom Natura 
2000-gebieden in Drenthe. Het doel is dat landbouw én natuur 
er beter van worden. Alle partijen zijn trots op de bereikte 
afspraken. In deze Netwark Natuur geven we een overzicht van 
de belangrijkste afspraken. Voor het volledige verhaal verwijzen 
wij u naar www.provincie.drenthe.nl/drainage. De partijen zijn 
nu, samen met de waterschappen, aan de slag gegaan met de 
uitvoering van de afspraken. Dat betekent onder andere dat nu 
de bestaande drainagebuizen en beregeningsputten in Drenthe 
in beeld worden gebracht. 

Afspraken op hoofdlijnen

(1) U heeft geen vergunning nodig voor 
(vervangen van) bestaande drainagebuizen 
en beregeningsputten in en rondom Natura 
2000-gebieden 
Als bestaand gelden alleen die draina-
gebuizen en beregeningsputten die op 1 
november 2015 aanwezig waren. Bovendien 
moeten ze voor 1 april 2016 bij de provincie 
Drenthe bekend zijn, door ze aan te melden 
in het provinciaal register. 
Bij het vervangen van bestaande draina-
gebuizen en beregeningsputten geldt als 
voorwaarde dat het moet gaan om vervan-
ging onder dezelfde omstandigheden. Dit 
houdt in dat u de drainage op maximaal 
dezelfde diepte legt met dezelfde tussen-
ruimtes en maximaal dezelfde capaciteit. 
Hierbij gaan we uit van de oorspronkelijke 
functionaliteit. Wilt u de bestaande drainage 
op een ondieper niveau terugplaatsen, dan 
mogen de tussenruimtes kleiner zijn. Er moet 
dan wel sprake zijn van een vergelijkbaar 
effect aan het maaiveld.



4 Nieuwsbrief Natura 2000 Drenthe 
Voorjaar 2016

(2) Voorwaarde:  U moet de bestaande 
drainagebuizen en beregeningsputten  
vóór 1 april 2016 aanmelden. Alleen dan 
kunt u gebruikmaken van de regeling om 
later zonder vergunning te vervangen. 
Aankondigingen zijn wijdverspreid; u kunt 
de informatie ook via de provinciale website 
vinden.

(3) Alleen melding nodig in Natura 
2000-gebieden en in zogenoemde onder-
zoekszones. U hoeft alleen uw bestaande 
drainagebuizen en beregeningsputten 
te melden wanneer deze in Natura 
2000-gebieden zelf liggen of in de onder-
zoekszones om deze gebieden heen. Buiten 
de  onderzoekszones rondom de  Natura 
2000-gebieden is géén sprake  van vergun-
ningplicht.  De onderzoekszones vindt u terug 
op een kaart waarop ze staan ingetekend. 
U doet uw melding door uw drainage en 
putten in te tekenen op deze kaart en als 
pdf te versturen via de provinciale website 
Natura 2000. De onderzoekszones worden 
ook opgenomen in de beheerplannen voor de 
betrokken Natura 2000-gebieden.

(4) Wanneer u in een onderzoekszone 
nieuwe drainage of grondwateronttrek-
king voor beregening wilt aanleggen, neemt 
u dan contact op met de provincie via het 

Klantcontactcentrum (0592-365 555). U moet 
namelijk een zogeheten ‘voortoets’ laten 
uitvoeren. Als uit deze toets blijkt dat de 
ontwikkeling geen negatief effect heeft op 
het natuurgebied dan is een vergunningaan-
vraag niet nodig. Is er wel een negatief effect, 
dan moet u een vergunning aanvragen. 

(5) De kosten van de voortoets komen – tot 
een door GS nader te bepalen maximum 
niveau – voor rekening van de provincie. 
Voor het uitvoeren van de voortoetsen kunt 
u gebruik maken van een van de bureaus 
waarmee de provincies samenwerkt, of een 
door uzelf geselecteerd bureau.

(6) We hebben afgesproken dat per gebied 
een ‘verbeterpakket’ wordt opgesteld en 
uitgevoerd. Dit verbeterpakket moet de 
hydrologische toestand van het Natura 
2000-gebied verder verbeteren in samenhang 
met het realiseren van goede omstandig-
heden voor landbouwkundig gebruik. Het 
is niet de bedoeling om dwingend inbreuk 
te maken op bestaand gebruik. Wel kan het 
verbeterpakket ook gaan over bestaande 
drainage en beregening en de vervanging 
daarvan.

(7) Door uitvoering van de maatregelen uit 
het verbeterpakket zijn de gebieden minder 

gevoelig voor invloeden van buitenaf. De 
onderzoekszones gaan we dan op basis van 
nadere onderzoeken aanpassen en de vergun-
ningplicht voor drainage en beregening 
verder specificeren. 

(8) Uiteindelijk resteren rondom de diverse 
gebieden zogenaamde ‘overgangszones’ 
waar nog een vergunningenregime geldt. 
De overgangszones betreffen dus de zones 
waarvoor ondanks uitgevoerde verbeterpak-
ketten een vergunningplicht moet blijven 
gelden, vanwege mogelijke effecten van 
nieuwe drainage en beregeningsputten op de 
gevoelige natuur.

(9) De overgangszone richt zich op het 
gebied waar het grootste effect kan 
worden verwacht bij het optimaliseren van 
de waterhuishouding. De breedte van de 
overgangszone is verder afhankelijk van de 
locatie en kwetsbaarheid van de aanwezige 
habitattypen in het Natura 2000-gebied en de 
waterhuishouding ter plaatse. De grootte van 
de overgangszone per Natura 2000-gebied 
moet nog nader worden bepaald.

(10) Het te zijner tijd aanpassen van de 
onderzoekszones naar de overgangszones 
gebeurt door het aanpassen van de beheer-
plannen. Dat kan zodra partijen het eens zijn 
geworden over de overgangszone rondom 
een gebied.

Meer informatie en meldingen:   
www.provincie.drenthe.nl/drainage
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Waar staan we nu? 
Proces en procedure

De acht beheerplannen die de provincie 

‘trekt’, zijn zo goed als afgerond. Het 

college van Gedeputeerde Staten 

beslist binnenkort over het vaststellen 

van de eerste drie beheerplannen als 

formeel ontwerp. Het gaat dan om de 

beheerplannen voor het Leekstermeer, 

Drouwenerzand en het Norgerholt. 

De andere vijf beheerplannen die de 

provincie trekt, volgen vlot daarna. Mede 

bevoegde gezagen – meestal het Rijk en 

soms ook een buurprovincie – moeten 

instemmen met vaststelling van het 

beheerplan als ontwerp. Het ontwerp-

beheerplan gaat daarna daadwerkelijk 

ter inzage. Dit wordt aangekondigd langs 

de ‘gebruikelijke wegen’ (o.a. huis-aan-

huis-bladen). Er kunnen gedurende de zes 

weken van de ter inzage legging ziens-

wijzen worden ingediend. Rond de zomer 

van dit jaar hopen we de beheerplannen 

definitief te kunnen vaststellen. Ze gelden 

voor zes jaar.

Activiteiten beschreven
De meeste activiteiten hebben geen nadelige 
effecten op de natuur en zijn, zolang ze niet 
wezenlijk veranderen, in het beheerplan 
vrijgesteld van de vergunningplicht. Het gaat 
dan o.a. om recreatie, verschillende agrari-
sche activiteiten en de meeste activiteiten 
voor natuurbeheer. Daarnaast zijn voor 
enkele activiteiten aanvullende voorwaarden 
gesteld, bijvoorbeeld voor activiteiten met 
betrekking tot de waterhuishouding. Het 
beheerplan geeft ook aan welke activiteiten 
vergunningplichtig blijven zoals zand- of 
waterwinningen. De activiteiten met uitstoot 
van stikstof zijn in het Programma Aanpak 
Stikstof (PAS) meegenomen en de herstel-
maatregelen uit de PAS-gebiedsanalyses zijn 
in het beheerplan verwerkt. Tot slot gaat het 
beheerplan in op de uitvoering van het plan, 
de communicatie en de handhaving.

Twee sporen
Het Programma Aanpak Stikstof is op 1 juli 
2015 vastgesteld. De PAS-gebiedsanalyses 
worden jaarlijks herzien. Op deze wijzi-
gingen kan ingesproken worden. Hierdoor 
zijn er twee verschillende inspraakmo-
menten en hierdoor ook twee juridische 

sporen. Tijdens de terinzagelegging van 
een beheerplan kan er om die reden niet 
op de PAS-gebiedsanalyse (Hoofdstuk 5) 
ingesproken worden. Omdat de gebiedsana-
lyses vaker herzien worden dan het beheer-
plan, bevat het beheerplan niet altijd de 
laatste versie van de gebiedsanalyse. Voor de 
werking van het beheerplan en de PAS vormt 
dat echter geen probleem.

Ter inzage
Naar verwachting gaat eind april/begin mei 
de inspraaktermijn starten voor de boven-
genoemde drie Natura 2000-ontwerpbe-
heerplannen, waarvoor het ministerie van 
Economische Zaken het voortouw heeft. 
Tegelijkertijd legt het ministerie van Defensie 
het ontwerpbeheerplan voor het Natura 
2000-gebied Witterveld ter inzage. Het 
ontwerpbeheerplan voor de Drentse Aa volgt 
zo spoedig mogelijk na deze vier gebieden. 
Het ministerie van Economische Zaken hoopt 
ook dit plan voor de zomer ter inzage te 
leggen. Voor dit gebied zal een informatie-
bijeenkomst worden belegd.

Rijksbeheerplannen dit 
voorjaar ter inzage

Voor drie Natura 2000-gebieden, Elperstroom, Bargerveen en het Drents-Friese Wold 
& Leggelderveld is het ministerie van Economische Zaken de voortouwnemer van 
het beheerplan. In de beheerplannen wordt een uitleg gegeven over Natura 2000 
en over de bijzondere natuurwaarden in de gebieden. Om de natuurwaarden te 
behouden zijn in het beheerplan maatregelen opgenomen. De meeste maatregelen 
richten zich op verbetering van de waterhuishouding of op het natuurbeheer binnen 
de Natura 2000-gebieden. De maatregelen zijn bepaald in samenhang met de huidige 
activiteiten in en rondom het gebied. Het beheerplan biedt duidelijkheid voor deze 
activiteiten. 
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Zienswijze
De inspraaktermijn voor de ontwerpbe-
heerplannen duurt zes weken en start met 
een bekendmaking in de Staatscourant en 
in verschillende Drentse kranten. Via de 
website www.natura2000.nl/inspraak kunt u 
de plannen downloaden en ook digitaal (dit 
heeft de voorkeur) uw zienswijze indienen. 
Zienswijzen kunnen ook per post of monde-
ling ingediend worden. Zodra de definitieve 
inspraakperiode bekend is, wordt dit bekend 
gemaakt op www.natura2000.nl/inspraak. 

TIP - WIlT u de bIjzondere naTuur 
van heT bargerveen zelf eens bekIjken, 
neen dan de gele WandelrouTe 
(6 km). dIe voerT nIeT alleen door 
heT hoogveen, maar gaaT ook door 
bloemrIjke hooIlandjes.  
sTarT: ParkeerPlaaTs hogeWeg - 
verlengde schePerWeg, zWarTemeer.

Europese 
topnatuur in  
14 Drentse 
Natura 2000- 
gebieden

In Nederland zijn in totaal 162 Natura 

2000-gebieden als onderdeel van 

hét Europese natuurnetwerk. In 

Drenthe liggen 14 van deze bijzondere 

natuurgebieden: Drentse natuur van 

topklasse. De Natura 2000-gebieden 

vormen het leefgebied voor allerlei 

bijzondere planten, vogels en andere 

dieren. In deze gebieden wordt 

volgens internationale afspraken 

gewerkt aan het herstel van de natuur 

en het behoud van dier- en planten-

soorten. Voor elk gebied wordt een 

beheerplan opgesteld. Het beheerplan 

geeft duidelijkheid over het huidige 

gebruik, te nemen maatregelen en 

is een afwegingskader voor nieuwe 

ontwikkelingen. De Europese natuur-

doelen vormen de basis voor de 

beheerplannen. 

Bestrijding van 
verdroging en de 
muggen

© Saxifraga - A. H. Baas

Om de natuur afdoende te beschermen, 
zodat onze kleinkinderen er ook van 
kunnen genieten, zijn soms maatregelen 
nodig die waterhuishouding herstellen. Pas 

dan kunnen vochtige heide, hoogveen en 
natte graslanden zich afdoende herstellen. 
Uitgangspunt bij het uitvoeren van herstel-
maatregelen is dat de effecten op de 
omgeving minimaal zijn. Daarbij hecht de 
provincie grote waarde aan de belangen van 
de buren zoals de landbouwers in de regio. 
Maatregelen om overlast te voorkomen zijn 
steeds in beeld. De effecten van maatregelen 
om de waterhuishouding te herstellen op 
het omliggende gebied worden dan ook in 
alle gevallen onderzocht. Dat doen we door 
vooraf onderzoek te doen aan de hand van 
alle zogenaamde hydrologische gegevens die 
voorhanden zijn, bijvoorbeeld aan de hand 
van de peilbuisnetwerken in en rondom de 
Natura 2000-gebieden.

Maatregelen tegen muggen
Door het herstel van de oorspronkelijke 
waterhuishouding ontstaan natte gebieden 
op plaatsen waar dat vroeger ook het 
geval was. De Provincie Drenthe vindt het 
belangrijk om goed te volgen of de maatre-
gelen leiden tot meer muggen. Er is een 

Welriekende nachtorchis in het Bargerveen

http://www.natura2000.nl/inspraak
http://www.natura2000.nl/inspraak
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In sommige Natura 2000-gebieden slapen 
’s winters ganzen. Van deze ganzen zijn 
enkele beschermd via Natura 2000, zoals de 
toendrarietgans. Overdag zoeken de ganzen 
naar voedsel op omliggende landerijen. In 
het geval van het Leekstermeer is buiten het 
Natura 2000-gebied een rustgebied ingesteld. 
In Natura 2000-gebieden en in het rustge-
bied mogen ganzen niet worden bejaagd of 
verjaagd. In het rustgebied wordt landbouw-
schade door ganzen 100% vergoed. Boeren 
betalen geen behandelbedrag voor taxaties. 
Veroorzaken de beschermde soorten ganzen 
buiten het rustgebied in het Leekstermeer 
schade, dan mogen ze worden verjaagd en 
is het mogelijk een schadevergoeding aan te 
vragen. Hierbij geldt wel een eigen risico. Bij 
een schadehistorie op kwetsbare gewassen 
kan de provincie buiten Natura 2000 en 
rustgebieden vooraf ontheffing verlenen 
voor ondersteunend afschot. Ontstaat schade 
door deze ganzen die hier in de zomer zijn, 
dan is vergoeding van schade mogelijk. 
Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden die 
voor overwinterende ganzen buiten het 
Natura 2000- rustgebied worden gehan-
teerd. Het valt de provincie op dat veel over 
ganzenschade wordt gesproken, maar dat 
er nog relatief weinig is gemeld. Wanneer u 
schade heeft, doet u er altijd verstandig aan 
om deze te melden, al is het maar in verband 
met het opbouwen van een schadehistorie.
Het rustgebied bij het Leekstermeer is het 
enige dat op dit moment in Drenthe is 

aangewezen. De Provincie Drenthe wil in 
overleg met de boeren die regelmatig schade 
lijden door ganzen op termijn nog één of 
twee gebieden rustgebieden aanwijzen. 
Graslandgebied in de buurt van een Natura 
2000-gebied heeft dan de voorkeur. 

Meer informatie over het ganzenbeleid 
van de provincie Drenthe
Het Drentse ganzenbeleid staat in bijlage 5 
(bladzijde 56) van het eind 2014 vastgestelde 
Flora- en faunabeleidsplan. Het plan vindt u 

via: www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/
natuurmilieu/natuur/faunabeheer
Op de website van de provincie vindt u ook 
een uitgebreide Vragen en Antwoordenlijst 
over de beheerplannen. Hierin komen ook 
de ganzen aan bod. Kijk op: www.provincie.
drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/
natuur/natura-2000/. 

Ganzen & Natura 2000 

Natura 2000 in 
boekvorm
Om bezoekers meer inzicht te geven in 

de unieke natuur van de Drentse Natura 

2000-gebieden is er pas een prachtig boek 

verschenen over deze gebieden. Naast 

compacte beschrijvingen van de natuur ter 

plaatse staat het boek vol tips om optimaal 

van de gebieden te genieten. Het boek is 

verschenen bij uitgeverij Van Gorcum en 

kost € 9,95. U kunt het boek kopen in de 

boekhandels in bezoekerscentra en via de 

webwinkel van Van Gorcum:  

webwinkel.vangorcum.nl.

methode ontwikkeld voor het meten van 
de ontwikkeling van de muggenpopulatie. 
De provincie gaat deze inzetten in gebieden 
waar muggenoverlast zou kunnen gaan 
spelen. Het is goed om te weten dat er in 
elk geval ook fysieke maatregelen kunnen 
worden genomen tegen overlast door 
muggen. Bij het uitvoeren van maatregelen 
in het Bargerveen zijn al goede ervaringen 
opgedaan met het opwerpen van barrières 
voor muggen, onder meer door goed maaibe-
heer en het voorkomen van stilstaand water 
dichtbij woningen en bedrijven. Overigens 
zijn de muggen in de natuurgebieden vaak 
van een andere soort dan die we rond huizen 
aantreffen. Bovendien kunnen muggen geen 
grote afstanden overbruggen en blijven 
daarom meestal hangen in het gebied waar 
ze geboren.

Toendrarietgans bij het Fochteloërveen

http://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuurmilieu/natuur/faunabeheer
http://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuurmilieu/natuur/faunabeheer
http://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/natura-2000/
http://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/natura-2000/
http://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/natura-2000/
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Variatie troef in 
levende heide
In Natura 2000-gebieden streven we een breed palet aan heide-
typen na, zowel droog als nat. Paarse heide is geen doel op zich. 
Heidevelden met alleen paarse struikheide of roze dopheide zijn 
vaak arm aan leven. Veel verschillende planten- en diersoorten 
zul je er niet vinden. Een gevarieerde heide biedt ruimte aan tal 
van soorten, van stekelbrem tot klokjesgentiaan, en van adder 
tot boomleeuwerik en nog veel meer voor de heide karakteris-
tieke soorten. Daar horen ook grassen bij, zodat in een gezond 
heidegebied een puur paars veld maar mondjesmaat voorkomt. 

De heide in onze regio is van nature erg 
gevarieerd. Droge en natte stukken wisselen 
elkaar af. In veel gevallen is de heide bij 
ons verdroogd geweest, waardoor vochtige 
heide plaats maakte voor droge heide. Hierin 
groeit veel struikheide, de plantensoort die 
verantwoordelijk is voor de paarse kleur 
in de nazomer. De verdroging zorgde voor 
een onnatuurlijke vergroting van het areaal 
droge, paarse heide. 
De laatste decennia kwam door luchtvervui-
ling veel stikstof in de heide terecht, veel 
meer dan heideplanten aan kunnen. Grassen 
zoals pijpenstrootje en bochtige smele, maar 
ook soorten als rankende helmbloem en 
braam doen het door de extra bemesting 
opperbest. Struik- en dopheide komen in 
de knel. Door maatregelen zoals grazen 
met schapen en runderen, maaien, plaggen 
en branden is er her en der al verbetering 
opgetreden. Maar we zijn er nog niet, 
waardoor struik- en dopheide het nog steeds 
moeilijk hebben en grassen veel voorkomen

Twee sporen naar gezonde heide
Met de Programmatische Aanpak Stikstof 
willen rijksoverheid en provincie bereiken 
dat de uitstoot van stikstof vermindert, 
zodat de bemestende invloed hopelijk 
snel minder wordt. Bovendien voorziet de 
aanpak in voldoende geld voor de bestrijding 
van de effecten van stikstof in de Natura 
2000-gebieden, zodat de beheerders verder 
kunnen met het beheer van de heide.
Deze twee sporen zullen er toe leiden dat 
heideplanten, grassen en kruiden weer in de 
juiste balans naast elkaar kunnen voorkomen. 
In veel heideterreinen is de verdroging 
aangepakt, waardoor de verdroogde heide 
weer plaats maakt voor vochtige heide. 
Hierin hoort vooral de roze bloeiende 
dopheide thuis. Dat betekent dat de paars 
bloeiende heide hier soms plaats maakt 
voor de roze heide! Elders blijft voldoende 
ruimte voor droge heide met prachtig paars 
bloeiende struikheideplanten, samen met alle 
andere kleuren van dit heidelandschap.

Heidebeheer in de lift

Kraaiheide

Dopheide

Lavendelheide

Struikheide
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