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Beweeg met ons mee, natuur laat je niet stikken 

Hierbij ontvang je de 2e Drentse nieuwsbrief van de ledencommissie Drenthe 

van Natuurmonumenten. 
   

  

 

Het beschermen en verder 

ontwikkelen van onze 

natuurgebieden is geen zaak 

die we alleen willen overlaten 

aan professionals. Zonder de 

support van onze leden en 

vrijwilligers redden we het 

niet. Met deze Drentse 

nieuwsbrieven probeert de 

ledencommissie het contact 

met de leden te intensiveren 

en beweging in gang te 

zetten. We vernemen graag 

wat je er van vindt. Is onze 

investering in deze 
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nieuwsbrief voor jou zinvol of 

weet je wat beters? Wil je met 

anderen zelf iets organiseren 

of zie je graag een thema op 

een klankbordbijeenkomst 

uitgediept?  Klik hier en stuur 

ons een berichtje. Dan 

bewegen we mee en natuurlijk 

reageren we. 
   

  

 

Ledenbijeenkomst en 

ledenvergadering op 

Landgoed de Braak  

Onze ledenbijeenkomst gaat 

door op zaterdag 19 

september, maar wel in 

aangepaste, veilige vorm met 

gelimiteerde toegang. 

Natuurmonumenten zet meer 

en meer in op landgoederen. 
 

  

 

De Braak en Vennebroek bij Paterswolde zijn van die pareltjes met een rijke 

historie en prachtige door de vereniging gerestaureerde tuinen, ontworpen 

door Roodbaard. Er is een boeiend en mooi natuur/cultuurprogramma waarin 

er naast natuurbezoek en een presentatie, ook plaats is voor Nadua Kramer 

(singer-song writer uit Assen). Haar optreden speelt zich gedeeltelijk in het 

schemerduister af. Voorafgaand vindt de ledenvergadering van Drenthe plaats. 

Je kunt je als Drents lid alleen hier apart opgeven voor de ledenvergadering en 

het natuur/cultuurprogramma. Eventueel met partner of OERRR-leden. 

 

16u30: Ledenvergadering met inloop vanaf 16u00; tijdens de vergadering zal 

er gestemd worden over de nieuwe voorzitter; het bestuur draagt voor de heer 

Wilfried de Jong uit Assen. 

17u.45: Presentatie 100 jaar landgoed de Braak (maximaal 108 plaatsen en 

inloop vanaf 17u15). 

18u.30: Excursies over het landgoed onder leiding van boswachters. 

19u.30: Optreden zangeres Nadua Kramer. 

20u.00: Einde van het programma. 
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Wij zorgen bij de presentatie voor een broodje een drankje. De toegangsprijs 

voor leden bedraagt € 5,00, voor partners € 7,50 en voor kinderen en OERRR-

leden € 2,50. Nadere informatie ontvang je per e-mail na aanmelding. Maar let 

op: VOL=VOL. Wil je de landgoederen nu al bezoeken, dan vind je de 

informatie hier. 

   

  

 

Gif in Drentse natuur en wat 

we daar zelf aan kunnen 

verbeteren 

Het liefst houden we de leden 

mooie plaatjes van onze 

natuur voor, want successen 

in natuurontwikkeling geven 

een goed gevoel. Maar 

dagelijks worden onze 

beheerders ook met de neus 

op de feiten gedrukt. 

Waardoor loopt de 

biodiversiteit terug? Natuur 

naast teelt van bepaalde 

gewassen is een 

spanningsveld. En dat is er in 

Drenthe. 
   

 

In juni publiceerde Natuurmonumenten hier een schokkend onderzoek waarin 

midden in veel van onze Drentse topgebieden een cocktail van gif is 

aangetroffen. In de sociale media werd er al weer driftig gepolariseerd. Het 

gaat er echter niet om een beroepsgroep weg te zetten, want we zullen er 

samen uit moeten komen. Natuur is het waard om gerespecteerd te worden. 

Onder andere door selectiever te zijn in het kopen van voedingsmiddelen, 

kunnen we daaraan bijdragen. Hier lees je hoe . Recent besteedden we in een 

klankbordgroep Drenthe hier uitgebreid aandacht aan. Zonder bewustwording 

geen gedragsverandering. Hopelijk draagt dit artikel daar iets aan bij, zodat we 

het moois dat er is, ook kunnen doorgeven. Daar staan we voor, met jouw 

hulp. Wil je ook deelnemen aan een klankbordgroep? Een berichtje aan dit 

emailadres van de secretaris van de Drentse ledencommissie is voldoende. 
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Zandhagedis – foto © Natuurmonumenten 
   

 

Dilemma’s bij natuurbeheer 

Eén van onze leden van de ledencommissie schrijft het volgende. Ik woon vlak 

bij een bos. Prima woonklimaat dus. In het bos ligt een tweetal heideterreinen, 

ongeveer een kilometer uit elkaar. Tussen deze heideterreintjes staat bos met 

mooie opgaande beuken en lariksen. In een van de beuken zit een gat dat door 

een zwarte specht is uitgehakt. 

 

Op beide heideterreinen is een kleine populatie zandhagedissen aanwezig. 

Door de geringe omvang van deze populaties is het gewenst dat beide met 

elkaar in contact kunnen komen om zo een uitwisseling van genen mogelijk te 

maken. Anders kan verdere inteelt leiden tot afname van beide populaties. 

 

Het verbinden van beide heideterreinen kan door een strook bos te kappen. De 

kans is dan groot dat de zwarte specht een ander bos moet zoeken om te 

broeden. Hier ligt dan min of meer een keus voor: kiezen we voor de specht 

dan is de kans groot dat de populaties zandhagedissen elkaar niet zullen 

ontmoeten. Voor het voortbestaan van de zandhagedissen moet dan worden 

gevreesd. Kiezen we voor de zandhagedissen, en dus het kappen van een 

strook bos, leidt dat ertoe dat de zwarte specht (geen alledaagse vogel die een 

groot territorium heeft) een andere boom moet vinden om te kunnen broeden. 

 

Door de betreffende beheerorganisatie is gekozen voor de zandhagedissen. Er 



is een strook bos gekapt en op het open gemaakte terrein is op een aantal 

plekken heide gaan kiemen. Maar nu krijgt bochtige smele de overhand, een 

grassoort die het vanwege de stikstof uit de lucht erg goed doet. Of dit terrein 

nu geschikt is voor de zandhagedis is de vraag. Voorlopig heb ik in deze 

strook nog geen zandhagedis waargenomen, en dat al vier jaar niet. 

 

Bovenstaande maakt duidelijk dat natuurbeheer geen zaak is van even in het 

boekje kijken hoe je dat moet doen. Heel vaak is dat het maken van een keuze. 

Dit geldt ook voor de terreinbeheerders van Natuurmonumenten. Ook zij 

moeten keuzes maken van wat wel en wat niet. Kiezen we voor het landschap, 

natuurhistorie, doelsoort a of doelsoort b? 

 

Als leden van Natuurmonumenten praten we graag mee over deze dilemma’s. 

Daarvoor hebben we in Drenthe een klankbordgroep die jaarlijks een paar keer 

bijeen komt om over een bepaald thema van gedachten te wisselen. Doorgaans 

erg boeiende bijeenkomsten waar je dagen erna nog over nadenkt. De 

volgende gaat over ‘weg uit de stikstofcrisis’. 

  
   

  

 

Dreigende horizonvervuiling 

Dwingelderveld  

Het Dwingelderveld staat 

bekend om zijn weidse 

vergezichten over de 

uitgestrekte heide. Het is een 

plek waar je stilte en ruimte 

nog kunt beleven. Deze 

kwaliteiten worden bedreigd 

door de uitbreidingsplannen 

van het nabij gelegen 

tankstation Green Planet in 

Pesse. Wellicht heb je over 

deze plannen ook al iets 

gelezen of gezien in de media. 
   

 

De uitbreidingsplannen omvatten onder andere het realiseren van een hoge 

reclame- en uitzichttoren langs de A28 en zijn er plannen om de bestaande 
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windmolens op het dak te verhogen. Daarnaast is de eigenaar voornemens om 

het tankstation uit te breiden met een aantal voorzieningen waarbij er tevens 

evenementen georganiseerd kunnen worden. 

 

Voor het Nationaal Park Dwingelderveld is de beleving van stilte, 

uitgestrektheid en onaangetaste vergezichten essentieel. Het Nationaal Park 

zorgt niet alleen voor bescherming van unieke natuurwaarden, maar ook voor 

een plek waar de bezoekers het typische ongerepte Drentse landschap van 

vroeger kunnen beleven. 

 

De lokale actiegroep Gien Planeet, Natuurmonumenten en de Milieufederatie 

Drenthe hebben hun bezwaren tegen deze plannen kenbaar gemaakt bij de 

gemeente Hoogeveen. Naar aanleiding van het ontwerp bestemmingsplan 

Buitengebied zijn er veel bezwaarschriften ingediend. De behandeling in de 

gemeenteraad zal nog gaan plaatsvinden, het is nog onduidelijk wanneer. Jouw 

steun en lokale hulp helpt om invloed te kunnen hebben op lokale 

beleidsbepalers, ook jij kunt daarmee de natuur en de kwaliteit van het 

landschap een stem te geven. Want het kunnen genieten van een stil, weids en 

typisch ongerept Drents landschap, dat is een groot goed. 
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Kraanvogels – Foto © Moniek Rozemeijer 
   

 

Vrijwilligers beschermen kraanvogels  

Afgelopen voorjaar hebben vrijwilligers van het Fochteloërveen de 

medewerkers geholpen met het beschermen van de kraanvogels. 

 

De vogels broeden in het uitgestrekte hoogveen en hebben slechts een legsel 

per jaar van meestal twee eieren. De jongen die meteen het nest verlaten, 

kunnen na ongeveer negen weken vliegen. Tot die tijd zullen ze van het 

hoogveen naar de randzones heen en weer lopen om voedsel te vinden en om 

hun veilige slaapplaats weer op te zoeken. Ze steken daardoor regelmatig de 

Fochteloërveenweg over. 

 

Een paartje kraanvogels met een jong hielden zich regelmatig dicht bij de weg 

op. Ze leken van plan om over te willen steken naar de landbouwgebieden op 

zoek naar voedsel. Blijkbaar dwingt het tekort aan insecten hen om, zelfs in 

een natuurgebied, een rustige en veilige plek te verlaten op zoek naar voedsel. 

De drukke periode waarbij veel mensen het veen bezoeken, levert vooral een 

gevaar op voor het jong wanneer dat de weg over moet steken. 

 

Dankzij de inzet van de vrijwilligers heeft Natuurmonumenten goed zicht op 

wanneer het paartje dreigt over te steken. Dagelijks kijken vrijwilligers volgens 

een schema waar het paartje zich bevindt en kan indien nodig een deel van de 

weg worden afgesloten. Daarbij is inzet van de vrijwilligers nodig voor de 

bemensing. Samen met de gemeente Ooststellingwerf is er een protocol 

gemaakt waardoor dit mogelijk is. 
   

 

Jouw invloed aanwenden?  

De ledencommissie (LC) van Drenthe is de schakel tussen leden en 

verenigingsbestuur. Als je iets vindt van wat de vereniging zou moeten doen, 

dan is er in die commissie plek voor je. Wij garanderen dat je je niet zult 

vervelen in een enerverend gebied en waar we veel keuzes moeten maken in 

wat we wel en niet kunnen oppakken. Enthousiaste leken en deskundigen bij 

elkaar. Vooral als je plannen hebt met onze jongere leden: laat je horen. Als je 

gebiedsvoorkeuren hebt, vernemen we dat ook graag. 
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We zijn bereikbaar via email lcdrenthe@natuurmonumenten.nl en op onze 

webpagina tref je meer informatie aan: 

www.nm.nl/vereniging/ledencommissie-drenthe 
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