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De natuur verandert, ook de Drentse 
natuur. We verliezen soorten waar 
we op gesteld zijn en die lange tijd bij 
Drenthe hoorden. We krijgen er nieuwe 
soorten gratis bij, waar we ook van 
kunnen genieten of waar we soms last 
van hebben. Hans Dekker beschrijft 
25 jaar veranderingen in de Drentse 
biodiversiteit. Volgens hem komt het er 
de komende jaren op aan zoveel van de 
voor Drenthe kenmerkende natuur als in 
redelijkheid haalbaar is te bewaren of te 
verbeteren. Daarnaast moeten we een 
warm welkom heten aan nieuwe soorten 
die hun plekje in ons landschap komen 
innemen.

Eentonig boerenland
Het slechte nieuws om mee te beginnen. 
Planten en dieren van het Drentse 
boerenland doen het niet best, om het 
voorzichtig te zeggen. Door het steeds 
intensievere gebruik van het buitengebied  
is er niet veel ruimte meer over voor 
de typische soorten van kleinschalige 
landschappen. Voorbeelden zijn de 
Patrijs, de weidevogels en allerlei ‘gewone’ 
vlinders van het boerenland.
Vaak zijn er verschillende factoren 
in het spel om de achteruitgang te 
verklaren. Samen zetten ze een proces 
in werking waardoor de biodiversiteit 
snel verschraalt. Het eentonige karakter 
van veel graslanden en het gebrek aan 
dekking zorgen ervoor dat de paar weide-
vogels die we nog hebben, vaak ten prooi 
vallen aan predatoren. Gecombineerd met 
een gebrek aan voedsel wordt de snelheid 
van de achteruitgang alleen maar groter.
De overmaat aan stikstof die verkeer, 
industrie en in Noord-Nederland vooral 
de landbouw produceren, heeft een groot 

nadelig effect op de schrale bermen 
en houtwallen van vroeger. Planten 
en dieren die het vroeger van dit soort 
schrale situaties moesten hebben, hebben 
het zwaar gekregen. Denk aan vlinders als 
het Oranje zandoogje en gewone planten 
als het Muizenoortje.

Heide onder druk
De overmaat aan stikstof zorgt er op 
heidevelden en venen en rond vennen 
voor dat grassen en bramen het prima 
doen ten koste van de typische heide-
soorten. De veranderingen in het heide-
milieu maken dat niet alleen opvallende 
plantensoorten het zwaar hebben, maar 
ook de hele insectenfauna van de heide 
en daarmee ook de insecteneters. Ook het 
heischraal grasland heeft te lijden onder 
deze ‘regen’ van stikstof. Hier hebben 
soorten als Valkruid, Rozenkransje, 
Kleine tijm, Heidekartelblad en Bruine 
vuurvlinder het zwaar.
Het is aan de natuurorganisaties te 
danken dat zij op innovatieve wijze zoveel 
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mogelijk soorten binnenboord proberen 
te houden. Daarvoor gebruiken ze nieuwe 
methoden zoals het toevoegen van kalk 
en steenmeel na plaggen en chopperen 
en – essentieel voor de kwetsbare Drentse 
natuur – het herstellen van de waterhuis-
houding. De Drentse schrale natuur ligt 
in feite aan het infuus in afwachting van 
betere tijden. Het Rijk heeft namelijk met 
de provincies, de landbouw en de natuur-
organisaties afgesproken dat er geleidelijk  
aan de overmaat aan stikstof een einde 
moet komen en stelt intussen geld 
beschikbaar om de patiënt in tussentijd in 
leven te houden. Met kunst en vliegwerk 
dus.

Open ruimtes
Dan het goede nieuws. Zag u vijftig jaar 
geleden in Drenthe wel eens een Slangen-
arend, een Grote zilverreiger of een veld 
dat paars kleurde van de Rietorchis? 
Vast niet. Aan dit korte rijtje zijn tal van 
soorten toe te voegen, waar we nu bijna 
niet meer van opkijken, maar die tegen-

woordig tot het Drents meubilair horen. 
Dat heeft tal van oorzaken. Eén ervan is 
het Drentse natuurbeleid geweest.
De afgelopen eeuw heeft het bestuur van 
Drenthe zich beijverd om haar grote open 
ruimtes daadwerkelijk open te houden. 
Al is er veel heide verdwenen, door je 
oogharen heen zie je nog steeds die open 
golvende paarse vlaktes met zicht op 
de oude Drentse dorpen met hun hoge 
eiken. Dankzij deze grote leegte was het 
in Drenthe minder moeilijk dan elders 
om grootschalig natuurherstel mogelijk te 
maken.

Samenwerken loont
Samenwerking op Drentse schaal heeft 
gezorgd voor een flink aantal nieuwe en 
grotere natuurgebieden. Denk aan het 
Hunzedal en het Zuidlaardermeer met 
Zeearend, Bever en tal van libellen. Denk 
aan het Dwingelderveld met ruimte voor 
Kraanvogel, Klokjesgentiaan en Rozen-
kransje. Denk aan de onwaarschijnlijke 
hoeveelheid watervogels en roofvogels 
in De Onlanden. Toch heerlijk dat je 
hier in de herfst zonder al te veel moeite 
Visarenden kunt zien, sporen van Otters 
in het natte zand en Brede orchis en Grote 
boterbloem in de natte graslanden.
In veel natuurgebieden heeft het herstel 
van de waterhuishouding ervoor gezorgd 
dat de natuur tijd kreeg om op adem te 
komen. Sommige schrale graslanden 
langs de Reest liggen er duidelijk beter 
bij dan jaren geleden waardoor de kleine 
populatie van de prachtige vlinder 
Zilveren maan zich kon herstellen.  
Bovendien liggen veel natuurgebieden 
niet meer als los zand verspreid in een 
intensief gebruikt agrarisch landschap, 
maar zijn ze met elkaar verbonden door 
de tussenliggende grond als natuurgebied  
in te richten. Langs de Reest is dat 
bijvoorbeeld gebeurd met de heiden en 
vennen rond Takkenhoogte en Rabbinger-
veld waardoor Moeraswolfsklauw, Wel- 
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Er zijn pijnpunten waar we hard mee 
aan de slag moeten. Grote delen van het 
Drentse boerenland zijn wel heel erg 
leeg geworden. De hoeveelheid stikstof 
die over onze natuur neerdaalt moet 
flink naar beneden. Ook zijn er gebieden 
die wachten op verder herstel, zoals 
het fameuze Holtingerveld waar we de 
waterhuishouding op orde moeten zien 
te krijgen. En het is ook knap lastig om 
zogeheten invasieve exoten als Japanse 
duizendknoop en Watercrassula niet 
te veel ruimte te geven ten koste van 
Drentse soorten.
Nu al kunnen we genieten van ontzettend 
veel moois. Samenwerking loont en je 
ziet dat de natuur positief reageert als we 
de basisvoorwaarden herstellen. Dat is 
goed nieuws voor veel planten en dieren! 
Kijk maar om je heen en geniet van 
Bandheidelibel, Draaihals, Rode wouw, 
Zeearend, Kraanvogel, Draadgentiaan, 
Appelvink, Raaf, Middelste bonte specht, 
Grote weerschijnvlinder, Bont zandoogje, 
Grauwe klauwier, Bever, Dodaars, Boom- 
kikker, Witwangstern, Moeraswespen- 
orchis, Icarusblauwtje, Dwergvleermuis, 
Zwarte ooievaar, Lepelaar, Slechtvalk, 
Gladde slang, Gehakkelde aurelia, Sint- 
Jacobsvlinder, enzovoort, enzovoort.

riekende nachtorchis en Heideblauwtje 
hun plek weer konden innemen.

Natuurlijk beheer
Ook buiten de natuurgebieden is door een 
ander beheer van het openbaar groen veel 
veranderd. Tegenwoordig kunt u in en  
om Hoogeveen tien soorten orchideeën  
vinden. Dat komt vooral doordat de 
Gemeente bermen en ander groen zoveel 
mogelijk ecologisch beheert. De Gemeente 
Hoogeveen is uitgeroepen tot de beste 
openbaar groenbeheerder van Drenthe. 
Overal in Drenthe liggen kansen om meer 
natuur te creëren. Agrarische Natuur 
Drenthe werkt hard aan een toekomst 
voor akkerkruiden en boerenlandvogels 
als de Veldleeuwerik. Landschapsbeheer 
Drenthe loopt zich samen met honderden 
vrijwilligers het vuur uit de sloffen 
voor bijvoorbeeld de Wilde narcis en de 
Knoflookpad. Ook de waterschappen 
beijveren zich voor een meer natuurlijk 
beheer van watergangen en slootkanten. 
Dat levert bijvoorbeeld mooie kansen op 
voor een zeldzame libel als de Groene 
glazenmaker.
Soms moet je buiten de gebaande paden 
treden om kostbare Drentse soorten 
binnenboord te houden. Zo werken 
Provincie, natuurorganisaties samen 
met wetenschappers en vrijwilligers aan 
herstelprogramma’s voor bijvoorbeeld 
de Lange zonnedauw, de Zwartblauwe 
rapunzel en de Kleine schorseneer. Ze 
zorgen ervoor dat zaden van de planten 
onder geconditioneerde omstandigheden 
voor nakomelingen kunnen zorgen die 
hun weg weer zullen vinden in herstelde 
natuurgebieden.

Kansen creëren
De Drentse biodiversiteit lijkt er door 
samenwerking, een goed gebruik van 
geldstromen en kansen, een uitge-
kiend natuurbeleid en gedegen beheer 
helemaal niet zo slecht voor te staan. 

Lange zonnedauw
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Dit artikel is eerder gepubliceerd in
kwartaalblad nr. 100 (december 2018)
van Stichting Het Drentse Landschap.
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