
Resultaten uit grootschalig wetenschappelijk onderzoek in
Europa’s grootste natte heidegebied

Symposium
Heideontwikkeling op 
voormalige landbouwgrond

16 september 2015

Gemeente Westerveld
Gemeente De Wolden
Gemeente Midden-Drenthe
Waterschap Reest en Wieden

Nationaal Park Dwingelderveld
Natuurmonumenten
Staatsbosbeheer
Rijkswaterstaat

Partners PartnersOpdrachtnemer/uitvoerder

Opdrachtgever

B
estuurscom

m
issie

D
w

ingelderveld

Op woensdag 16 september 2015 bent u 
van harte welkom voor een symposium over 
heideontwikkeling op voormalige landbouwgrond. 
Tijdens het programma krijgt u informatie over 
de resultaten uit wetenschappelijk onderzoek 
naar de ontwikkeling van droge en natte heide in 
Nationaal Park Dwingelderveld. Deze resultaten 
zijn bruikbaar om heideontwikkeling succesvoller 
en meer kosteneffectief uit te voeren. Ook delen 
de projectpartners van de herontwikkeling hun 
ervaringen met u.

Het symposium wordt mogelijk gemaakt door:



Heideherstelexperiment
Het Nationaal Park Dwingelderveld is het groot-
ste natte heidegebied van West-Europa. In het 
hart van het Dwingelderveld lag een 175 ha grote 
landbouwenclave. Van 2011 tot 2013 is deze 
omgevormd tot natuurgebied. Sinds het najaar 
van 2011 wordt er een grootschalig heideherstel-
experiment uitgevoerd. In deze praktijkproef 
wordt onderzocht welke maatregelen het meest 
effectief en succesvol zijn om natte of droge 
heide te ontwikkelen. Nieuw aan dit onderzoek is 
dat ook wordt gekeken naar hoe het leven onder 
de grond zich ontwikkelt. Het experiment heeft 
plaats gevonden op praktijkschaal: droge heide 
experiment beslaat 6.000 m2 en het natte heide 
experiment 13.000 m2. 

Het onderzoeksteam bestaat uit onderzoekers 
van Onderzoekcentrum B-WARE, Universiteit 
Antwerpen, de Vlinderstichting, de Stichting 
Willem Beijerinck Biologisch Station, de Engelse 
Cranfield Universiteit en het Tsjechische Instituut 
van Bodem Biologie. Daarnaast is er goede 
samenwerking met het Kennisnetwerk OBN, 
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. 

09.00 uur - 09.30 uur  Inloop met koffie bij Grand Café De Brink, Dwingeloo
09.30 uur - 09.35 uur  Welkom door dagvoorzitter 

de heer Willem Urlings, voorzitter Bestuurscommissie Dwingelderveld
09.45 uur - 10.00 uur  Inleiding over hydrologie (GGOR/WB-21) 

de heer Siebrand Bootsma, projectleider Waterschap Reest & Wieden
10.00 uur - 10.20 uur  Processtappen samengaan belangen WB-21 en NB-wet 

de heer Ru Bijlsma, landschapsecoloog Grontmij
10.20 uur - 10.40 uur  Inrichtingsplan: eisen en voorwaarden (fosfaat) 

de heer Rene Verhagen, projectecoloog, werkzaam bij Antea Group 

10.40 uur - 11.00 uur  Pauze

11.00 uur - 11.30 uur  Heideherstel op voormalige landbouwgrond: een praktijkproef  
de heer Rudy van Diggelen, professor Biologie Universiteit Antwerpen

11.30 uur - 11.45 uur  Inleiding over (toekomstig) beheer  
de heer Ronald Popken, Beheerteammedewerker Natuurmonumenten

11.45 uur - 12.00 uur  Vragen 
12.00 uur - 13.00 uur Lunch, uitreiken onderzoeksrapport en fietsen halen
13.00 uur Vertrek per fiets naar het gebied  

Locaties in het veld bezoeken, aansluitend bij het ochtendprogramma
16.30 uur – 17.00 uur Afsluiting met een drankje bij Grand Café De Brink in Dwingeloo

Programma

Praktische informatie
Nederlandse en Vlaamse bezoekers kunnen 
kosteloos deelnemen aan het symposium. 
Dit symposium wordt gefinancierd door LIFE, 
het Europese fonds voor de instandhouding 
van Natura-2000 gebieden.

Opgeven kan tot 9 september 2015 via  
n.de.boer@ivn.nl. Het aantal deelnemers is 
maximaal 75 personen.  
Wilt u in de regio overnachten? Staatsbos-
beheer stelt kampeerplaatsen beschikbaar in 
boswachterij Lhee. Wanneer u hier gebruik 
van wilt maken, gelieve dit bij opgave aan te 
geven.

Wat symposium over ontwikkeling van 
droge en natte heide op voormalig 
landbouwgrond

Voor wie terreinbeheerders, beleidsmede-
werkers en adviseurs uit 
 Nederland en Vlaanderen

Waar Grand Café-Hotel De Brink, 
 Brink 30-31, 7991 CH Dwingeloo
Wanneer 16 september 2015 van 9.00 uur 

tot 17.00 uur.
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