
Investering natuurkwaliteit Doldersum en Boschoord
De Maatschappij van Weldadigheid gaat de komende twee jaar fors investeren in het verbeteren van de natuurkwaliteit 

van het bos, de heide en de kwetsbare veentjes in de omgeving van Doldersum en Boschoord. In samenwerking met 

Bosgroep Noord-Oost Nederland en Landschapsbeheer Drenthe wordt er in 2022 en 2023 uitvoer gegeven aan diverse 

herstelmaatregelen die erop gericht zijn de instroom van aangerijkt water te voorkomen, de vergrassing en de verbossing 

terug te dringen en de verdroging van dit bijzondere gebied tegen te gaan. De herstelwerkzaamheden starten eind 

januari 2022. 

Herstel van de natuur
In de periode 2017-2020 heeft de Maatschappij van Weldadigheid 

in het Zuiderbos en het Fort verschillende herstelmaatregelen 

gerealiseerd. In 2022 en 2023 worden er aanvullende 

herstelwerkzaamheden uitgevoerd om de natuurkwaliteit verder 

te verhogen én starten we op een aantal nieuwe locaties met 

diverse herstelmaatregelen. Acht locaties worden de komende 

twee jaar aangepakt:  de voormalige ijsbaan in Elsloo (1), het 

Vrouwenveld (2), het Fort (3), de Eendenkooi Boijl (4), het 

Ossenkamp (5), de Striepe (6), het (heide)terrein ten noorden van 

de Jongkindt Conincklaan (7) en het Zuiderbos (8). Bosgroep 

Noord-Oost Nederland en Landschapsbeheer starten eind januari 

2022 met de uitvoer. De werkzaamheden worden buiten het 

broedseizoen en in de groene maanden van de 

natuurwerkkalender verricht om verstoring en beschadiging van 

de voorkomende fauna en flora zo beperkt mogelijk te houden.

Biodiversiteit vergroten
Met het uitvoeren van de herstelmaatregelen wordt de biodiversiteit vergroot en is de natuur beter bestand tegen invloeden 

van buitenaf, zoals stikstofdespositie en verdroging. Door het voedselarme en vochtige karakter te herstellen, kan de 

vegetatie en de daaraan verbonden fauna zich verbeteren en verder ontwikkelen. De leefgebieden van bijzondere planten- 

en diersoorten worden robuuster gemaakt, zodat de kans verkleint dat ze verdwijnen. Zo houden we onze kwetsbare en 

bijzondere natuur in balans. 

Maatregelen
Vrijwel alle werkzaamheden zijn erop gericht om de gevolgen van stikstofdespositie, zoals verdroging en vermesting van de 

kwetsbare natuur tegen te gaan. En de stikstofgevoelige habitattypes die onder druk staan, zoals vochtige heide en 

hoogveen, in oppervlakte te behouden en/of uit te breiden en de natuurkwaliteit daarvan te verhogen. De maatregelen zijn: 

• Plaatsen van een raster voor beweiding en het raster voorzien van toegangshekjes voor wandelaars.

• Maaien, plaggen of chopperen van vergraste en dichtgegroeide terreinen. 

• Frezen van stobben.

• Verondiepen en/of dempen van watergangen.

• Stuwtjes aanbrengen om stapsgewijs het waterpeil te verhogen en de terreinen nat te houden.

• Poelen aanleggen ten behoeve van de kamsalamander.

• Verwijderen van een beperkt aantal bomen om een geleidelijke overgang, van struik- naar boomlaag, te creëren.

• Naaldbos omvormen naar loofbos om verdroging van kwetsbare natuur tegen te gaan.

• Kleine, geïsoleerde heidegebieden verbinden met grotere heideterreinen.

• Paden ophogen, zodat het water in natte periodes kan blijven staan en gebieden toegankelijk blijven.

In samenwerking met: Gefinancierd door: Meer weten? Neem contact op met

Landschapsbeheer Drenthe via:
T    0592 316 616
E    info@lbdrenthe.nl
W www.lbdrenthe.nl
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