DE DWINGEIOSE
Jan Abrahamse

Overzicht van de Dwingelose heide met op de voorgrond de teleskopen
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De Dwingelose heide ligt op een keileemplateau
dat aan de noordwest- en zuidoostzijde begrensd wordt door beekdalen. In de laatste ijstijd
is het gehele Drentse Plateau overdekt met een
lichtgolvende laag dekzand. Daarna is dit zand
plaatselijk verstoven en ontstonden stuifzanden.
De ondoorlatende keileemlaag is van grote
betekenis voor de waterhuishouding in het
gebied. Als gevolg van een trage afwatering is
het gebied van oorsprong over grote oppervlakten drassig. Drente was in de 20er jaren zo
nat dat de bekende bioloog dr. W. Beijerinck
sprak van Klein-Finland. In de loop van deze
eeuw is het gebied door ontginningsaktiviteiten,
bebossing en verlaging van het waterpeil in de
beken ten noorden en ten zuiden van het gebied
droger geworden.
Natuurmonumenten heeft de eerste aankoop
gedaan in 1930 naar aanleiding van een rapport
dat was opgesteld door Jac. P. Thijsse, W. Beijerinck en G. A. Brouwer die in augustus 1929 de
heide verkend hadden. 'Een der gelukkigste
weken van mijn leven', schrijft Thijsse in De
Levende Natuur. Om het terrein aan te kopen
werd een aktie gevoerd om een 'heidefonds' te
realiseren. De bedoeling was een bedrag van
ƒ 100.000,- bijeen te krijgen. Maar doordat de
provincie Drente verstek liet gaan werd het
bedrag ƒ 74.000,—, toch nog een bijzondere
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De Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten in Nederland bezit met de 12OO ha grote
Dwingelose heide een belangrijk deel van het grootste aaneengesloten vochtige heidegebied ter -wereld. Samen met de
Kralose heide, de Boswachterij
Dwingeloo en partikuliere bossen maakt dit gebied deel uit
van het Nationale Park Dwingelerveld. Een verkenning met
Roelof Schuiling van Natuurmonumenten.
prestatie in die krisistijd. Inmiddels omvat het
gebied ruim 1200 ha, waarvan 840 ha heide,
hoogvenen en vennen.
Het gebied is om een aantal redenen van belang:
• De Dwingelose heide vormt met de Kralose
heide en de Boswachterij Dwingeloo de kern
van het karakteristieke esdorpenlandschap.
• Het is het grootste aaneengesloten vochtige
heidegebied. Dopheide met vennen, droge
struikheide, bossen en jeneverbesstruiken
bieden aan allerlei dieren een gunstige leefomgeving.
• De Dwingelose heide is uit rekreatief oogpunt
van groot belang. De schoonheid, de uitgestrektheid, de rust en de stilte vormen belangrijke motieven voor bezoek.
• Het terrein en zijn omgeving zijn vanwege de
grote natuurwetenschappelijke, landschappelijke en kultuurhistorische waarden aangewezen als Nationaal Park.
Verdwijnen van de hei

De heide is mede als gevolg van menselijke
aktiviteiten ontstaan. De eerste bewoners die
daaraan hebben bijgedragen waren de boeren.
Om bouwland te verkrijgen en gebieden waar
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Veenpluis langs

het vee kon grazen, drongen zij de bossen terug
— dat ruime, onbeperkte vergezigt langs die
terrein van Staatsbosbeheer aan de weg van het
door kappen en branden van bomen. Op de
donkere vlakte, — die verlatenheid van 't oord, — dorpje Lhee naar de radiosterrewacht. Auto's
open plekken ging heide groeien. De heide bleef
die doodsche, zelfs niet door windgezuis gemogen niet bij de teleskoop komen, omdat ze
in stand omdat er schapen graasden die de
stoorde stilte, - dat magtelooze, liidenlijke, dat
astronomische waarnemingen verstoren. Er staat
heide kort hielden en de jonge bomen wegde grond op 't aangezigt draagt en alle gemis
een grote teleskoop en twee kleinere. De grote is
vraten. Ook het steken van plaggen hield de
van werking, althans enkel mislukte werking, voor onderzoek naar sterren en planeten op zeer
heide in stand. In de vorige eeuw bereikte de
dat eenfoonige, dat even sterk vermoeit als
grote afstand, de kleinere zijn voor zonneheide haar grootste omvang. Het was een eenverveelt,.. .vinde 't behagelijk wie wil, w'ijdeeonderzoek. De teleskopen zijn wel heel erg
zaam en verlaten landschap, met hier en daar
len niet in dot genot. Hier schijnt de koning der
dwingend in dit landschap aanwezig. Het streven
wat jeneverbesstruiken, een enkele grove den of
verschrikking zich een domein te hebben vervan Natuurmonumenten om een gave horizon te
eik en op een aantal plaatsen verraderlijke
worven, te vreeselijker nog om te bezien, daar 't houden kreeg een geduchte klap toen de Stichveenmoerassen. In 1843 schrijven de 3 Podaminder een toneel van werkelijken dood opting Radïostraling van Zon en Melkweg in 1952
gristen over de heide in Drente: 'Regts en links is levert, dan wel van aanhoudende kwijning en
het plan opvatte een radïoteleskoop van 25
niets don heide en voor u uit en rondom u, - alles gestadig sterven.'
meter diameter op te richten. De keuze viel op
heide, heide. Hier gevoelt gij, hier tost gij 't, dat 't Toen de kunstmest werd uitgevonden en vanaf
Dwingeloo, omdat er elders in het land geen
met honden, — althans hier ziet gij 't, dat gij in
plaats
was waar men ongestoord waarnemingen
het begin van deze eeuw steeds meer gebruikt
Drenthe zijt. 's Zomers moge zulk een veldgezigt werd, verdween de noodzaak om schapen te
kon doen en omdat de krachtige zeewinden hier
het oog streelen, als de zon haar gouden glansen houden voor de bemesting van de akkers. En met ontbreken. Als aangrenzend eigenaar besloot
kwistig over de vlakte strooit, nu en dan door
Natuurmonumenten na ampel beraad zich
de schapen verdwenen de belangrijkste natuurhuppelende slagschaduwen afgewisseld, - in 't lijke beheerders van de heide.
hiertegen niet te verzetten en in de jaren 1954najaar, wanneer de lucht graauw over 't aardrijk
1955 werden de grote spiegel en de twee Würzhangt, geeft de aanblik eener heide slechts aan
burg-spiegels van 7,5 m opgesteld, waarna op
sombere en naargeestige gedachten voedsel.
17 april 1956 de officiële ingebruikstelling plaats
Wie 'f nimmer zag, weet niet hoe ongezellig 't er Wandeling
vond.
is, en hoe hartelijk gij verlangt weer in een bewoonde wereld te worden verplaatst. Dat don- Het begin van de wandeling is bij de teleskoop
kergroen en melancholisch-bruin der heideplant, van de radiosterrewacht nabij de picknickplaats
Informatiebord
laag bij den grond wassende en waartusschen en start bij het fietspad over de Dwingelose
heide richting Ruinen. De mensen die met de fiets
hier en daar een plek voor den dag komt, die
Bij het begin van de wandeling staat een inmet schraal, mager en spichtig gras is begroeid, komen kunnen die hier laten staan. Autobezitters
kunnen hun voertuig achterlaten op het parkeerformatiebord over de Dwingelose heide. Aan de
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voorkant staat algemene informatie over het
terrein, aan de achterkant een stripverhaal over
heide en heidebeheer.
De Dwingelose Heide is samen met de Kralose
heide het grootste vochtige heidegebied van
Noordwest-Europa en daarmee ook van de
wereld, omdat de vegetatieheide beperkt is tot
de Atlantische kust van West-Europa. Karakteristiek voor vochtige heide is de dophei. Dophei is
gebonden aan zwakzure bodems en die vindt
men in dit gebied in overvloed. Typisch voor dit
gebied zijn ook planten als klokjesgentiaan,
witte snavelbies, zonnedauw, moeraswolfsklauw, blauwe zegge, veenbies, gevlekte
orchis en beenbreek. In die zin is het Dwingelerveld van internationale betekenis. Omdat het
ook zeer belangrijk is voor de trek van watervogels en steltlopers staat het op de lijst van
internationaal beschermde wetlands. Roelof
Schuiling hierover: 'Het is hier heel gewoon dat
eind augustus 15-18.000 regenwulpen, grutto's
en rosse grutto's overnachten in en om de vennen.'

Begin van de wandeling bij de radioteleskoop

iet kudde op de Dwingelose heide

ï
•"'t.

..
rl

'*••

V

Benderse Berg

Een rits, een oude perceelscheiding
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Op de Dwingelose heide liggen tientallen vennen. Het grootste komplex, de Davidsvennen
beslaat zo'n 30 ha.
In het gebied staan vele bijenkasten van imkers
die uit het gehele land komen. Ze staan hier tot
half september. Er lopen op de heide twee
schaapskudden, één van Natuurmonumenten en
één van de Stichting Het Drents Heideschaap.
Heidebeheer
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Aan de rechterkant van het fietspad ligt een klein
greppeltje. Links zien we een baan heide die
geplagd is in het najaar van 1988. Het duurt
ongeveer 4 jaar voordat er weer een duidelijke
heidevegetatie terug is. De strook is zo'n 15
meter breed en grenst aan een niet geplagd
gebied dat volledig vergrast is. Het probleem
van vergrassing is tweeledig: een grondwaterstandsdaling veroorzaakt dat heide verdroogt.
Pijpestrootje wortelt dieper dan heide en houdt
het langer en beter vol. Een tweede oorzaak is
dat er een opeenhoping van stikstof in de bodem
plaatsvindt. De stikstof komt voor een belangrijk
deel uit de atmosfeer. Gras weet die stikstof
beter te benutten dan een heideplant. Pijpestrootje gaat daardoor beter groeien en overvleugelt de heide. Schuiling: 'Wil je heide terug
hebben dan moetje enkele dingen doen. Je moet
die bemestingsbron wegnemen, maar die ligt
buiten het terrein en daar heb je dus geen greep
op. In het terrein kun je wei het opeenhopingseffekt wegnemen door de bodemlaag met de
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voedingsstoffen af te voeren. Je bent dus met een
hete forse verschraling bezig. Verder moet je
zorgen dat je weer konfrole krijgt op de watersfanden. Samen met Staatsbosbeheer hebben we
in de tachtiger jaren zo'n 14 kilometer greppels
en sloten dichtgegooid. Vroeger waren ze gegraven om lage venige plekken te ontwateren
om turf te graven. Door het dichtgooien zijn de
slenken waar de dopheide voorkomt weer
vochtiger geworden. De kombinotie van plaggen, het weghalen van de bovenste laag en
schapen die het gras op de plagsfroken wegvrefen, zorgt ervoor dat de heide zich prima
ontwikkelt.'
Na 700 meter zien we aan de rechterkant een
paar verspreide vliegdennen en jeneverbesstruiken. Links kijken we kilometers in de richting
Kraloo, Hoogeveen. Iets verder zien we de
bosrand van de Boswachterij Dwingeloo. Rechtdoor overzien we een veel grotere afstand in de
richting Ruinen. De kerktoren van Ruinen kan
men boven het bos uit zien steken. Rechts kijken
we de richting Havelte. Schuiling: 'Je moet je
voorstellen dat zo'n 60-70 jaar geleden een heel
groot deel van het omringende bos er nog niet
was. De bossen werden o.a. aangeplant om de
stui'fzanden vast te leggen. Maar ook is er veel
spontaan bos gegroeid.'
Struikheide groeit op droge grond, dophei op
vochtige. In Drente vinden we hoofdzakelijk
dopheivelden. Dat komt omdat de keileem dicht
aan het oppervlak ligt, waardoor voorkomen

wordt dat het water snel wegzakt. Als de toplaag
boven de keileem verzadigd is met water ontstaat een pias-dras situatie.
In de winter kunnen grote delen van dit gebied
onder water staan. Ook het fietspad kan dan
blank staan, zodat Natuurmonumenten het soms
moet afsluiten.
Na zo'n 900 meter als het fietspad begint te
slingeren, zien we rechts een aantal plagbanen
in een zwaar vergraste heide in een laag en
vochtig gebied. Veenpluis, wollegras en bruine
snavelbies groeien hier 's zomers. Langs dit pad

zien we ook gaten om het water op het pad af te
voeren. Recht voor ons zien we de Benderse
Berg, een boskern midden op de hei. Het schelpenpad vormt de grote oversteek van de radioteleskoop naarde schaapskooi in Ruinen. Het
loopt dwars door het centrum van de Dwingelose
heide. Er wordt veel gebruik van gemaakt.
Afstappen gebeurt nauwelijks, volgens Schuiling.
'Als het warm is, is het niet uit te houden omdat er
geen schaduw is en met andere weertypen, vliegt
de wind je van alle kanten om de oren, dus je
gaat hier niet picknicken of rusten. Als het ideaal
fietsweer is, is het hier file-rijden.'

Bij de driesprong volgen we de zandweg naar
links. De ANWB paddestoel nr. 21368 verwijst
naar de schaapskooi in Ruinen en de radioteleskoop. Naast het pad staan twee borden van
Natuurmonumenten. Het pad wordt gebruikt
door wandelaars, huifkarren en ruiters. Fietsen is
door het mulle zand bijna niet mogelijk.

Rechts van de driesprong ligt de Benderse Berg,
het hoogste gedeelte van de Dwingelose heide.

Levend barende hagedi
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Het ligt ongeveer 4 meter hoger dan de omgeving. Het is een oude smeltwaterheuvel uit de
ijstijd. In het verleden hebben daar twee keuterboerderijtjes gelegen. De bouwlandjes zijn nog
in het veld te herkennen. Natuurmonumenten
beheert één veldje als boekweitakker. Eén
boerderijtje is in de jaren '50 gesloopt, de ander
staat er nog. Jarenlang heeft Anne de Vries daar
een zomerverblijf gehad, om er te jagen. Zijn
boek 'De man en de jachfhuf' speelt in deze
omgeving.
Geen VVV heide
Rechts zien we ook weer een plagstrook. In de
strook ligt een bijna kaarsrechte streep, een
oude grensscheiding, een rits genaamd. Zo'n rits
is volgens Schuiling niets anders dan een heideplag die over een lengte van een paar kilometer
is omgeklapt.
Natuurmonumenten heeft de eerste aankopen
gedaan in 1930. Het gehele gebied was verdeeld
onder tientallen eigenaren. Toen zag de heide er
totaal anders uit dan tegenwoordig. Het was één
groot paars Heugafeldtapijt. Natuurmonumenten
streeft niet naar een beheer waar zo'n V W heide
weer terugkomt. 'Een egaal veld met struikheide
of dopheide is voor andere planten en dieren
even onaanfrekke!ijk als een veld met een egale
vlakte met pijpestro', volgens Schuifing. 'Wij
streven een vegetatie na met dichte en open
plekken, met jonge en oude heide. In dat streven
is ook begrepen een maximale insektenpopulatie, mede omdat veel vogels daarvan afhankelijk
zijn/Om een zo goed mogelijke heide te krijgen
zijn nodig een kleinschalig beheer, kleinschalig
plag- en maaiwerk, kleinschalig branden en
begrazen. We vinden hier een aantal vlindersoorten zoals nachtpauwoog, heidevlinder,
heideblauwtje, gentiaanblauwtje en zandblauwtje. Een struktuurrijke heide is ook belangrijk voor reptielen. In de Dwingelose hei vinden
we de adder, gladde slang, zandhagedis, levendbarende hagedis en de hazelworm. Verder
zijn er konijnen, hazen, vossen, bunzingen,
wezels, hermelijnen, egels, reeen en muizen. 'Hef
gebied stikt van de heidekikkers en in de vennen
de kleine wafersalamander', aldus Schuiling. De
meest voorkomende vogel op de heide is de
veldleeuwerik, daarnaast treffen we de tapuit en
de roodborsttapuit, paapje, wulp, kievit, grutto
aan.

route links af. De weg rechts gaat naar Kraloo en
Pesse, rechtdoor gaat naar Lhee. Hier ligt een
tijdelijk depot met gekomposteerde heideplaggen. Naast de zandweg loopt een fietspad
met aan weerskanten berken en wilgenroosje en
gulden roede. Het terrein aan de rechterkant is
ook in het bezit van Natuurmonumenten en is
vroeger grasland geweest. Nu wordt het door
een kudde van 30 koeien begraasd. Recht vooruit zien we de schaapskooi. Links ligt een wildakkertje, waar wisselend boekweit, haver en gerst
verbouwd wordt. Er zit ook veel onkruid in. Het
graan dient uitsluitend als voedsel voor verschillende dieren en wordt niet geoogst.
Bij het klaphek aan de rechterkant gaan we
rechtsaf het begrazingsgebied binnen. Er staat
een informatiepaneeltje met de tekst: Een hek in
de natuur, waarom? in het gebied wordt niet

Een hek in de natuur, waarom?

Langs de weg zien we aan de linkerkant een
afgerasterd gebied, waaraan een bordje hangt
met de tekst: Pas op, schrikdraad en rechts loopt
een doodlopend zandpad. Hier ligt ook een stuk
kultuurland dat nog niet in eigendom is van
Natuurmonumenten. Bij de viersprong gaat de
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alleen grasland begraasd, maar ook stukjes bos,
vergraste heide en jeneverbesstruweel. Het
uiteindelijke doel van Natuurmonumenten is dat
dit gebied een half open overgangszone wordt
tussen het gesloten bos van de Boswachterij
Dwingeloo en de open heide. De jeneverbessen
zijn beschadigd door de hevige ijzel in 1987.

Smits veen

Het pad gaat langs een eikên-berkenbosje en
dan komen we bij het Smitsveen. Dat is een
zwaar verontreinigd ven met pitrus, riet en lisdodde. De vervuiling komt door de invloed van
het vroegere kultuurland, dat gedeeltelijk op het
ven afwaterde. Hier heeft zich een kokmeeuwen-

kolonie gevestigd, die ook enorme hoeveelheden mest produceert. 'We hebben besloten
hier niets te doen', zegt Roelof Schuiling, 'in
tegenstelling tot andere vennen in dit gebied. In
die vennen pesten we de kokmeeuwen eruit en
dü is een alternatieve nestplaafs. Dit ven ligt aan
de rand van hef veld en de wandelroute loopt er
langs. Er zijn nu nog een paar honderd broedparen, vroeger waren dat er zelfs 2400.'
Links liggen twee grafheuvels uit de MiddenBronstijd, 1100-1200 vóór Chr., die in 1977 door
het Biologisch Archeologisch Instituut zijn onderzocht. Er is o.a. een afdruk van een boomgrafkist
gevonden
en een bronzen haarspeld. De bedoeg
ling
li van het onderzoek was om ze te restaureren.
In de oorlog heeft hier luchtafweergeschut gestaan en toen zijn de grafheuvels vergraven.
Oorspronkelijk waren er 3 heuvels, maar die
derde was niet meer terug te vinden.
Duisternis
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Gerestaureerde grafheuvel bij het Smits veen

den waar je de nacht kunt beleven. Dat betekent
dat het er stikdonker kan zijn. Je kunt dan geen
hand voor ogen zien. Ik vind datje naast de
natuur ook de duisternis moet beschermen. Een
Aan het eind van de ruim 5 km lange wandeling
ander gevoelsmatige overweging is de volgende
vraag ik aan Roelof Schuiling wat voor hem het
Plagproefvelden
situatie: eind oktober, zuidwester storm, windbijzondere is van het gebied. In tegenstelling tot
kracht 8, zware regen- en hagelbuien, zwarte
de sombere beschrijving van de 3 Podagristen in
Hier liggen ook de plagproefvelden uit 1979.
langs de hemel jagende wolken. Als je dan het
het begin van dit artikel vertelt hij: 'De DwingeloDaar ligt de bakermat van het plagwerk voor
gebied in gaat en je zoekt een jeneverbesstruik
se heide is een natuurgebied van mondiale
wat betreft het Dwingelerveld. Een initiatief dat
op om daar tegenaan uit de wind te zitten gedubetekenis, omdat vochtige heideterreinen nog
vooral het werk is van Roeloff Schuiling, hoewel
maar weinig voorkomen en de Dwingelose heide rende een uur, dan kun je weer een hele week
hij liever hoort dat het is uitgegaan van Natuurwerken als je geestelijk vermoeid bent. De
is
het
grootste
restant
Waar
je
hier
ook
kijkt,
je
monumenten. 'Hier zijn we met verschillende
ruimte, de uitgestrektheid en de intense rust zijn
machines begonnen te plaggen op verschillende ziet geen horizonvervuiling, ja het kerkforentje
plagdiepten om te kijken wat de beste resultaten van Ruinen en natuurlijk de radhsferrewacht. De voor mij de belangrijkste elementen van dit
laatste i's vooral storend als 's nachts de gebou- gebied. Hef gebied toont in ieder jaargetijde en
waren.'Het Rijksintituut voor Natuurbeheer heeft
zelfs op verschillende tijdstippen van de dag een
wen verlicht zijn. Dat vind ik jammer, want de
deze proeven wetenschappelijk begeleid. Op de
•
Dwingelose heide is een van de weinige gebie- ander gezicht.'
proefvelden zijn ook maaiproeven gedaan,
waarbij ook het wel of niet afvoeren van het
maaisel van belang is. Op het Dwingelerveld
wordt per jaar 10 ha machinaal geplagd. 1 ha
plaggen kost ƒ 12.000,- inklusief de afvoer en de
-./.
verwerking van het plagmateriaal tot kompost.
De route gaat rond het ven en is hier met witte
paaltjes aangegeven. Het is een gezamenlijke
wandelroute van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. De pijpestro-pollen zijn hier door de
koeien volkomen kaal gevreten. De omgevallen
jeneverbes, veroorzaakt door de ijzel, groeit
gewoon door. Bij de noordwestkantvan het ven
buigt de weg naar rechts.
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Schaapskooi

Na het klaphek komen we op de zandweg, die
rechts naar de schaapskooi van Natuurmonumenten voert, 's Morgens tussen 8 en 8.30 uur
verlaten de schapen de kooi en tussen 16.00 en
16.30 uur komen ze weer van de heide terug.
Deze tijden gelden het gehele jaar, behalve in de
lammertijd in maart/april. De route gaat bij het
klaphek echter linksaf richting radiosterrewacht.
Rechts ligt de Boswachterij Dwingeloo van
Staatsbosbeheer met Amerikaanse eiken. Bij de
viersprong gaan we rechtdoor en dan komen we
weer bij het beginpunt.
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