
 

PAS-Campus - Uitnodiging 
 

Veldexcursie naar het Bargerveen 
 

 

Geachte mevrouw, heer, 

 

Op 6 maart 2018 organiseert de PAS-Campus een excursie naar het Bargerveen. Een prachtig Natura 

2000-gebied in het zuidoosten van Drenthe en één van de laatste plekken waar levend hoogveen te 

vinden is. Kom een kijkje nemen in het veld en zie met eigen ogen hoe de PAS -herstelmaatregelen 

hier uitvoering krijgen. Staatsbosbeheer ontvangt ons in hun werkschuur en laat ons zien hoe zij, 

samen met de provincie Drenthe en Prolander, actief werken aan het herstellen van het hoogveen. Na 

een korte inleiding en lunch gaan we met de Veenland-express het veld in en bezoeken we onder 

andere de nieuwe schaapskooi, de grootste van Nederland en helemaal gericht op de 

instandhoudingsdoelen van Natura 2000. We bekijken de plagwerkzaamheden die worden uitgevoerd, 

de aanleg van omvangrijke bufferzones en andere maatregelen die worden genomen om de 

hydrologie van het gebied op orde te krijgen.  

Het gebied ligt aan de grens met Duitsland, voor het uitvoeren van de maatregelen is dus onder 

andere een nauwe samenwerking met Duitsland nodig. In het veld ziet u hoe dit vorm krijgt. 

Daarnaast onderhoudt Staatsbosbeheer nauwe contacten met de omwonenden van het gebied, want 

ook voor hen hebben de maatregelen soms een grote impact. Boswachter Jans de Vriens vertelt hoe 

hij hiermee omgaat.  

Ook vind je in het Bargerveen één van de vier installaties in Nederland die de stikstofdepositie meet. 

Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe worden deze cijfers vervolgens binnen de PAS gebruikt? En hoe 

verhoudt zich dat tot de modellen de basis vormen voor de berekeningen van stikstofdepositie in 

AERIUS? Arien Stolk van het RIVM neemt ons mee naar deze ‘snuffelpaal’ en vertelt er meer over.  

De excursie start en eindigt bij de werkschuur van Staatsbosbeheer in het gebied. Vanwege de 

afgelegen ligging zorgen we voor busvervoer vanaf station Zwolle. De bus maakt ook een tussenstop 

op station Nieuw-Amsterdam.  

Zorg voor goede laarzen en warme kleding. Wilt u in de buurt overnachten? Dan kunnen wij u de Bed 

and breakfast van het Veenloopcentrum aanbevelen.  

 

In het kort 

Wat?      PAS-Campus Veldexcursie naar het Bargerveen 

Waar?      Werkschuur Staatsbosbeheer, Kamerlingswijk Oostzijde 83 te Zwartemeer  

    voor busvervoer vanaf NS-station Zwolle en Nieuw-Amsterdam wordt gezorgd 

Wanneer? Dinsdag 6 maart 2018, van 11.00 – 16.00 uur 

Voor wie? Deze bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van ministeries en provincies die aan de 
PAS werken, die eens een kijkje in het veld willen nemen en meer willen weten over 

stikstofmodellering en –metingen. 

Aanmelden: Klik hier om u op te geven.  

 

Let op: voor deze excursie zijn er in totaal 60 plaatsen 

beschikbaar, dus wees er snel bij! 

Aan deelname aan deze excursie zijn geen kosten verbonden. 

 

Met vriendelijke groet, 

Céline Hoon 

PAS-Campus 

pascampus@bij12.nl   

http://www.veenloopcentrum.nl/bed-and-breakfast
http://www.veenloopcentrum.nl/bed-and-breakfast
https://wingalgemeen.typeform.com/to/d9XZuX
mailto:pascampus@bij12.nl


 

 

Programma  
 

 

Busvervoer (indicatie, exacte tijden volgen) 

10.00 Vertrek bus op station Zwolle 

 

10.45  Tussenstop bus station Nieuw-Amsterdam 

 

11.15 Aankomst bus bij het Bargerveen 

 

 

Programma excursie 

11.00 Inloop met koffie en thee 

 

11.30 Welkom, toelichting op het programma 

 

11.35 Introductie door Jans de Vries, boswachter Staatsbosbeheer 

Toelichting op de PAS-opgave in het Bargerveen en de activiteiten binnen het beheerplan 

 

12.00 Stikstofmodellering in de PAS, presentatie door Miranda Braam, RIVM 

Metingen in het Bargerveen, en hoe verhouden deze zich tot de gemodelleerde depositie? 

 

Presentatie onder het genot van een broodje  

 

13.00 Vertrek Veenlandexpress, het gebied in! 

Bert van Guldener en Christina Schipper van Prolander laten tijdens de rit de werkzaamheden 

zien die zij in het gebied uitvoeren. Hans Dekker, van de provincie Drenthe, gaat kort in op 

Natura2000 in Drenthe: wat is het kader voor de activiteiten in het Bargerveen? 

 We brengen onder andere een bezoek aan: 

 De nieuwe schaapskooi. Schaapsherder Luuc Bos vertelt over het inzetten van de 

schaapskudde om stikstof uit het gebied te halen.  

 De omvangrijke bufferzones in aanleg 

 De plagwerkzaamheden die worden uitgevoerd 

De snuffelpaal die de stikstofdepositie meet. Arien Stolk, RIVM, licht toe hoe de installatie 

werkt en hoe deze metingen binnen de PAS gebruikt worden  

  

16.00  Terug bij de werkschuur, tijd voor een borrel 

16.30 Vertrek bus richting station Nieuw-Amsterdam en Zwolle 

 

 


