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Op 6 maart 2018 organiseerde de PAS-Campus een veldexcursie naar het 

Bargerveen in de provincie Drenthe, aangewezen als Natura 2000-gebied. 

Zo’n zestig deelnemers, voornamelijk werkzaam bij de provincies en 

Rijkswaterstaat, wilden met eigen ogen zien welke herstelmaatregelen hier 

worden genomen binnen het Programma Aanpak Stikstof (PAS). 

 



Het Bargerveen 

Ooit was meer dan de helft van ons land bedekt met ondoordringbaar veen. Op de grens van 

Drenthe, Groningen en Duitsland lag ooit een immens hoogveengebied van 200.000 ha groot. In 

de laatste paar eeuwen is bijna al dit hoogveen afgegraven voor de winning van turf, het 

zogenaamde ‘bruine goud’. In het uiterste zuidoosten van Drenthe is een belangrijk deel bewaard 

gebleven. Dat is het Bargerveen, in natuurpark Veenland. Een klein maar bijzonder restant van 

2.500 hectare van het Boertangerveen. Dit laatste restje zeldzaam hoogveen komt langzaam weer 

tot leven. Het Bargerveen heeft als Natura 2000-gebied een bijzondere beschermingsstatus. In dit 

gebied werken Staatsbosbeheer, de provincie Drenthe en Prolander actief aan het herstellen van 

het hoogveen. Hoe? Dat werd duidelijk tijdens deze veldexcursie, georganiseerd door PAS-Campus. 

 

Behoud van het hoogveen 

Alle deelnemers werden ontvangen in de werkschuur van Staatsbosbeheer waar boswachter Piet 

Ursem hen opwachtte. Hij vertelde over de geschiedenis van het Bargerveen en de doelstellingen 

waar men nu voor staat. Zoals behoud van het zeldzame hoogveen, het creëren van goede 

condities voor herstel van het hoogveen en het bevorderen van biodiversiteit. Ook moet het 

Bargerveen meer mogelijkheden bieden voor recreatie. Omdat het Bargerveen dreigde te 

verdrogen, zijn maatregelen genomen om de grondwaterstand te verhogen en het water beter vast 

te houden. Zo kunnen het veen en de bijbehorende dieren- en plantensoorten weer floreren. Om 

dit te bereiken werd voor 55 kilometer aan dammen aangelegd, 50 kilometer aan kanalen en sloten 

gedempt en asfaltwegen verwijderd. Inmiddels zorgen schapen en runderen ervoor dat het 

veenmos weer kan groeien. De kuddes grazen overdag in het gebied en eten de opkomende 

grassen op die anders het veenmos zouden verstikken. ’s Nachts overnachten de dieren in een 

schaapskooi, waar ze hun mest achterlaten. Zo halen ze voedingsstoffen uit het gebied. Om de 

kuddes te herbergen is naast het veengebied, bij het dorpje Weiteveen, de grootste schaapskooi 

van Nederland gebouwd met ruimte voor 1.000 schapen en 200 runderen. De schapen en runderen 

rusten (en poepen) hier ’s nachts. 

 

 

 

 

Meten van ammoniakdepositie 

Na de presentatie van Staatsbosbeheer, was het de beurt aan Roy Wichink Kruit van het RIVM. 

Terwijl de toehoorders genoten van een broodje en een kop soep, vertelde hij over de depositie 

(neerslag) van ammoniak in het Bargerveen. Als er te veel ammoniak in een natuurgebied terecht 

komt, worden de bijzondere planten verdrongen door planten die goed gedijen onder hoge 

concentraties stikstof. Wichink Kruit lichtte allereerst toe hoe de depositie van ammoniak verloopt 

en wat de kritische depositiewaarde (grens waarboven neerslag schadelijk wordt) voor het 

Bargerveen is. Vervolgens vertelde hij hoe het RIVM de metingen doet naar de stikstofconcentratie 

en -depositie. Om te meten hoeveel ammoniak er via de lucht in het Bargerveen terecht komt, is 

er een snuffelstation ingericht: een grote installatie op een mast die de stikstofdepositie meet. 

Daarnaast meten kleine buisjes de concentratie stikstof in de lucht. Sinds 2008 worden de 

resultaten bijgehouden, sinds 2011 via een speciale mast. Uit deze monitoring blijkt dat 

gemiddelde depositie in het Bargerveen 19 kg N/ha is. De voorspelde depositie zal in 2030 naar 

verwachting ongeveer 16 kg N/ha zijn. Voor het hoogveen wordt in de PAS een kritische depositie 

waarde van 7 kg N/ha aangehouden.  ‘Toch is het een positieve ontwikkeling. De neerslag blijft 

namelijk wel dalen. En daar gaat het om’, aldus Wichink Kruit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk de presentatie van Piet Ursem 

 

https://www.bij12.nl/assets/Verslag-PAS-campus-excursie-Bargerveen-Piet-Ursem.pdf


  

 

 

Het veen in 

Toen was het tijd om de laarzen aan te trekken en in de Veenlandexpress te stappen, een 

dubbeldekshuifkar voortgetrokken door een trekker. Tijdens deze tocht vertelde Bert van Guldener 

van Prolander welke werkzaamheden er al zijn en nog worden uitgevoerd. Rond het Bargerveen 

worden vier ‘bufferzones’ aangelegd om het grond- en regenwater beter vast te houden. Ook 

binnen het Bargerveen wordt gewerkt. Onder andere om de waterhuishouding te verbeteren in het 

Bargerveen, zodanig dat de dorpen Weiteveen en Zwartemeer er geen last van hebben. Daarnaast 

worden er extra fiets- en wandelpaden aangelegd en bestaande wegen verbeterd. Hans Dekker van 

de provincie Drenthe vertelde tijdens de rit over de Natura 2000-gebieden in Drenthe en over de 

status van het Bargerveen in het bijzonder. De kern van zijn betoog was dat alleen door 

samenwerking zonder voorwaarden vooraf iets moois tot stand kan komen. 

 

Snuffelpaal 

De Veenlandexpress hield stil bij de snuffelpaal. Daar stapten de genodigden uit om te luisteren 

naar de uitleg van Ariën Stolk van het RIVM. Hij vertelde hoe de installatie werkt en hoe deze 

metingen binnen het PAS worden gebruikt. De mast bevat buisjes die Ariën Stolk één keer per 

maand verwisselt. De buisjes hebben aan de binnenzijde een coating met citroenzuur, waarin het 

ammoniak zich bindt als ammonium. Na een maand wordt in het laboratorium van RIVM het 

ammoniumgehalte bepaald en kan de ammoniakconcentratie op de twee meethoogten worden 

afgeleid. Het gemeten concentratieverschil tussen boven en onder is een maat voor de droge 

depositie van ammoniak. Op de mast zit bovenin een windmeter die de weersomstandigheden 

registreert. Boven- en onderaan de mast zitten de meetkasten. De kast er tussenin bevat de 

stroomvoorziening van de mast. De meetkasten meten het verschil in stikstofconcentratie. In drie 

Natura 2000-gebieden staat een dergelijke mast. 

 

Schaapskooi 

Na deze uitleg reed de Veenlandexpress door naar de gloednieuwe schaapskooi, waarvan de 

officiële opening in mei 2018 gepland staat. Bij het uitstappen was het gemekker van de 1.000 

schapen en de tientallen lammetjes al te horen. Schaapherder Luuc Bos vertelde hoe hij de 

schaapskudde inzet om de stikstof uit het gebied te halen. De schapen zijn dol op de opkomende 

grassoorten en grazen dit af. Zou dit niet gebeuren, dan zouden de grassen het veenmos 

verstikken. Door het grazen komt er meer licht op de bodem waardoor de veenmossen, heide en 

andere planten zich kunnen ontwikkelen. In de naastgelegen stal stonden ook nog eens 200 

runderen. Ook zij worden ingezet voor het ‘grovere’ maaiwerk. Toen was het tijd om – via het pad 

dat de grens tussen Nederland en Duitsland vormt – terug te rijden naar de werkschuur.   

 

Kom nog eens terug 

Wie (nog) eens een bezoek wil brengen aan Bargerveen, moet volgens de boswachter zeker in mei 

of juni langskomen. Dan zijn de velden wit van veenpluis en zie je bijvoorbeeld ook de 

aardbeivlinder. Als je geluk hebt, vang je een glimp op van de zeearend die er sinds kort weleens 

op bezoek komt. En anders kom je zeker duizenden orchideeën, een van de bijna 300 

vogelsoorten, 40 soorten libellen, 30 soorten dagvlinders en bijna 900 nachtvlindersoorten tegen. 

 

Meer informatie: www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/veenland 

    

  

Bekijk de presentatie van Roy Wichink Kruit 

https://www.bij12.nl/assets/Verslag-PAS-campus-excursie-Bargerveen-Roy-Wichink-Kruit.pdf

