Natuurlijk*
Platteland!
[ Beleven Benutten Beschermen ]

Natuurherstel

De provincies en het Rijk hebben gezamenlijk in het natuurpact afspraken gemaakt over het beschermen,
beheren en uitbreiden van natuur.
Om dit te realiseren, heeft de provincie Drenthe het programma Natuurlijk Platteland vastgesteld. Hierin
staan afspraken over hoe we de komende jaren omgaan met de natuur en het water in onze provincie.
We vinden het belangrijk dat we de bestaande nationale en Europese afspraken verbinden met de praktijk;
die van een dynamisch en ondernemend Drenthe. Alle partijen in het landelijk gebied – terreinbeheerders,
natuurorganisaties, landbouwsector, waterschappen, recreatiesector, gemeenten en provincie – bundelen in
dit programma hun krachten om Drenthe nóg mooier en sterker te maken.
Om de natuur te behouden en weerbaar te maken tegen de schadelijke uitstoot van stikstof zijn
maatregelen nodig. De komende jaren werken we samen met de terreinbeherende organisaties aan natuurherstel in Natura 2000-gebieden. Met de maatregelen zorgen we ervoor dat de biodiversiteit in deze
gebieden niet verder achteruit gaat.

Provinciehuis, Westerbrink 1, Assen, (0592) 36 55 55
www.drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl/natuurlijkplatteland

Natuurlijk platteland en PAS herstelmaatregelen
FOCHTELOËRVEEN
Uniek hoogveenlandschap met
broekbos, heide en bloemrijk grasland.

NORGERHOLT

Werkzaamheden weghalen opslag in
heide en veen, begrazen, plaggen,
bomenkap, vasthouden constant
hoogwaterpeil.

Werkzaamheden geen werkzaam
heden gepland.

Bijzonder esdorplandschap met
forse eiken en grote hulstbomen.

WITTERVELD

Leekstermeergebied

Bewaard hoogveengebied in beheer bij
ministerie van Defensie.
Werkzaamheden opslag verwijderen,
begrazen, maaien, plaggen.

Norgerholt

DRENTS-FRIESE WOLD &
LEGGELDERVELD
Grootste stuifzandgebied van het
noorden met flinke heidevelden en
vennen.
Werkzaamheden vernatten, (voormalig)
landbouwgrond Oude Willem omvormen
naar natuur, dempen van sloten, herstel
brongebied Vledder Aa, bomenkap, maaien,
plaggen en begrazen, herstel vennen.

Fochteloërveen

HOLTINGERVELD
Witterveld

Veelzijdig natuurgebied met heide,
vennen, veentjes, bossen en graslanden.
Werkzaamheden sloten dempen, opslag
verwijderen, begrazen, plaggen,
chopperen, maaien, herstel vennen.

DWINGELDERVELD
Grootste aaneengesloten natte heide
gebied van West-Europa.

Drents-Friese Wold & Leggelderveld

Drents-Friese Wold & Leggelderveld

Holtingerveld

Dwingelderveld

Werkzaamheden sloten dempen,
begrazen, opslag verwijderen, plaggen,
chopperen, maaien, herstel vennen.

Betekenis werkzaamheden
Opslag verwijderen
Het verwijderen van jonge bomen van de locatie als voorbereidende
maatregel voor plaggen, chopperen, maaien of begrazen.
Chopperen en plaggen
Chopperen is een soort tussenvorm van maaien en plaggen. Bij plaggen
wordt de hele plantengroei en dus ook de bovenste laag van de
bodem verwijderd. Bij het chopperen wordt een stuk grond gemaaid
en tegelijkertijd een gedeelte (enkele centimeters) van de humuslaag
verwijderd. Dit is variërend van nul tot enkele centimeters dikte. De
wortels blijven bij het chopperen grotendeels onaangetast, waardoor
nieuwe heide zich weer kan ontwikkelen.

In uitvoering
Tot en met 2021 werken terreinbeheerders, provincie en waterschappen
aan de uitvoering van herstelmaatregelen in de volgende natuur
gebieden: Bargerveen, Holtingerveld, Fochteloërveen, Mantingerzand,
Mantingerbos, Dwingelderveld, Drents-Friese Wold & Leggelderveld,
Drentsche Aa en Elperstroom. We houden hierbij rekening met de kwets
bare perioden voor flora en fauna gedurende het jaar.
Wanneer sprake is van meer omvangrijke werkzaamheden of meer
ingrijpende maatregelen wordt dit vooraf met de omgeving besproken.
De terreinbeherende organisatie, of dat nu Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer, Het Drentse Landschap of de Bosgroep is, neemt
daarvoor het voortouw. Bij de uitvoering van de maatregelen zal hinder
voor de gebruikers zoveel mogelijk worden beperkt.

DRENTSCHE AA
Best bewaarde beek-en esdorpenlandschap van West-Europa met
hoge landschappelijke en natuurlijke
waarden.
Werkzaamheden onderzoek landbouw
grond omvormen naar natuur,
maaien, vernatten, begrazen.

Zuidlaardermeergebied

DROUWENERZAND
Heidegebied op de Hondsrug met
uitgestrekte jeneverbesstruwelen.
Werkzaamheden opslag
verwijderen, begrazen, maaien.

Drentsche Aa-gebied

ELPERSTROOM
Beekdallandschap met bijzondere
plantensoorten en kalkmoeras.
Werkzaamheden waterpeil verhogen,
maaien, begrazen, onderzoek naar
waterhuishouding.

Drouwenerzand

MANTINGERBOS
Oudste oerbos van Nederland en
brongebied van het Oude Diep.

Elperstroomgebied

Werkzaamheden Onderzoek naar
herstelmogelijkheden gestart.

Mantingerbos

Mantingerzand

MANTINGERZAND

Bargerveen

Bijzonder heidelandschap
met open zand, Jeneverbesstruwelen
en heidevelden.
Werkzaamheden omvormen vroeger
landbouwgrond naar heide door sloten
dempen, begrazen, plaggen. Werken
aan herstel vennen, natte heide en stuif
zand door verbeteren waterhuishouding,
maaien, opslag weghalen en begrazen.

BARGERVEEN
Uniek levend hoogveengebied
met de grootste en meest innovatieve
schaapskooi van Nederland.
Werkzaamheden aanleggen waterbuffer
Zuid, aanleggen grenskade Duitsland,
begrazen, maaien, vasthouden constant
hoogwaterpeil.

Natuurherstel

Herstelmaatregelen in natuurgebieden
De komende jaren werken we aan het uitvoeren van herstelwerkzaamheden in natuurgebieden in Drenthe. Deze
werkzaamheden zijn nodig om de natuur te behouden en weerbaar te maken tegen de schadelijke uitstoot van stikstof.
De werkzaamheden bestaan uit het verhogen van het waterpeil, het maaien of begrazen van natuur, het dempen van
sloten en het kappen van bomen. Dit zorgt ervoor dat bijzondere planten en dieren meer ruimte krijgen en bedreigde
soorten niet verder achteruit gaan. De werkzaamheden voeren we uit in het kader van ‘Programma Aanpak Stikstof’.
Natuur in ere hersteld
Natuurgebieden lijden onder stikstof. Stikstof is een voedingsstof voor planten maar te veel zorgt voor onbalans in het
voedselaanbod. Sommige plantensoorten gaan hard groeien, waardoor ze andere soorten verdringen. Als we niks doen,
groeien de natuurgebieden dicht en verdwijnen er plantensoorten en dieren. Door het afgraven van een deel van de
begroeiing en de bodemlaag wordt een teveel aan voedingsstoffen zoals stikstof weggehaald en wordt de natuurlijke
balans in het gebied hersteld. Zo kunnen we blijven genieten van de natuur.

Over het Programma Aanpak Stikstof
Ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof.
Dat is het doel van het Programma Aanpak Stikstof waarin overheden, natuurorganisaties en ondernemers
samenwerken. Stikstof is een belangrijke voedingsstof voor planten, maar te veel kan schadelijk zijn voor
natuur. Om de natuur in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden te behouden worden in het kader van het PAS
natuurherstelmaatregelen uitgevoerd.

Meer informatie
www.provincie.drenthe.nl/natuurlijkplatteland
www.natuurmonumenten.nl
www.staatsbosbeheer.nl
www.drentslandschap.nl
www.prolander.nl
www.bosgroepen.nl

