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Herinrichting Noordenveld 

Landbouwenclave van ± 200 ha  

Doelen inrichting Noordenveld: 

Omvorming van het Noordenveld naar 
(vooral) nat heidelandschap: 

• Herstel van de hydrologie met 
slenken en laagtes 

• P-verrijkte bodem verwijderen, 
vooral in de natte laagtes en 
slenken 

• Dichten van de vele sloten en 
verwijderen hekken en weg 



• Knelpunten omvorming landbouwgronden -> heide: 

– Zeer hoge nutriëntenbeschikbaarheid (met name 
fosfor) 

– Hoge bodem pH en buffering, te hoog voor 
heideontwikkeling 

– Afwezigheid van bij heide behorende bodemleven 
(bacteriën, schimmels, micro- en mesofauna) 

– Afwezigheid van veel kenmerkende dier- en 
plantensoorten (afwezigheid zaadvoorraad & 
dispersieproblemen) 
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– Gefinancierd door Provincie Drenthe,  LIFE+  en 

OBN 
– In eerste instantie van 2011 tm 2014 (eerste 3 jaar 

na start), met de intentie om door te gaan tot 
2017  

– Begeleidingscomissie met  vertegenwoordigers 
van opdrachtgever (Jaap van Roon en René 
Verhagen), terreinbeherende instanties (NM en 
SBB) en OBN DT Nat zandlandschap en Droog 
zandlandschap 
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Verzuren  (november 2011)    Bekalken (november 2011) 
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Plagsel , december 2011 (1:15) 
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Maaisel,  september 2012 (1:2) 
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Bodem pH 

Hoge bodem pH en buffering, te hoog voor heideontwikkeling 
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Afwezigheid van bij heide behorende bodemleven 
(bacteriën, schimmels, micro- en mesofauna) 
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Vegetatieontwikkeling 

Afwezigheid van veel kenmerkende plantensoorten (afwezigheid zaadvoorraad & 
dispersieproblemen) 
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Plagsel Succesvol: Klokjesgentiaan 



 

Project loopt 31-12-2014 af 

• Praktische kennis voor toekomstige en huidige 
inrichtingsprojecten  

• Internationale workshop gericht op 
wetenschappers werkzaam in de heide -> 
kennisuitwisseling Europa 

• Workshop/veldwerkplaats gericht op 
beheerders  

• Publicaties in NL en internationale 
tijdschriften 

Wat levert het op? 



• De proefvlakken zijn vol in ontwikkeling en 
nog zeker niet gestabiliseerd, 3 jaar is te kort!  

• Effect  van de ondergrondse ontwikkelingen 
op de vegetatie en stoffenkringloop, en 
vervolgens op de fauna in en rondom de 
proefvelden????????  

• Financiering zoeken vervolg-> kapitaal en 
kennisvernietiging om nu niet door te gaan! 

Hoe verder 
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Dwingelderveld in vogelvlucht….. 

 


