Drents-Friese Wold
Natuur zonder grenzen
In het grootste aaneengesloten bosgebied van
Noord-Nederland werken wij samen aan natuur van
topkwaliteit. Door herstel van de oorspronkelijke
hoge grondwaterstand ontstaat een rijkere variatie
in beekdalen, heide, stuifzand, vennen en natuurlijk
bos. Wilde natuur waarin dier én mens uren kunnen
zwerven.
Dat alles wordt mogelijk door onder meer een bijdrage
uit LIFE+, het Europese fonds voor natuurherstel en
-ontwikkeling. Want samen met het aangrenzende
Leggelderveld maakt het Drents‑Friese Wold deel uit
van Natura 2000, het netwerk van de mooiste en meest
waardevolle natuurgebieden van Europa.

Het project LIFE Going up a level draagt bij aan het realiseren
van het gezamenlijke toekomstbeeld voor Leggelderveld en
Nationaal Park Drents-Friese Wold: Een wold zonder grenzen.

De natuur profiteert in meerdere opzichten van de maatregelen:
• 90 hectare extra met bijzondere natuurtypen als natte heide,
heideveentjes en heischraal grasland;
• betere omstandigheden voor zo’n 50 vennen;
• meer leefruimte voor mooie planten als klokjesgentiaan,
beenbreek en gevlekte orchis en voor bijzondere vogels
als grauwe klauwier, roodborsttapuit en paapje.

2025

Meer natuur

Toekomstbeeld

Resultaten

Meer recreatie
Niet alleen planten en dieren hebben baat bij de veranderingen.
Bezoekers kunnen nog meer van het gebied genieten, bijvoorbeeld door heerlijk te wandelen en te fietsen langs herstelde
vennen, veentjes en heidevelden. Zo wordt het Drents-Friese
Wold een van de weinige gebieden in Nederland waar je
wildernis kunt ervaren.

Klimaatbestendig watersysteem

Maatregelen
Water is de sleutel in het project LIFE Going up a level.
Een natuurlijker waterpeil tilt de natuur van het Drents‑Friese
Wold en het Leggelderveld naar een hoger plan: rijker,
gevarieerder en nog spannender om te beleven. Het project
speelt zich af in de periode 2016-2019 in vijf deelgebieden
(zie binnenkant).

Het watersysteem van het Drents-Friese Wold wordt natuurlijker
en meer klimaatbestendig. Dat wil zeggen dat de neerslag
die hier valt langer in het gebied blijft. Bij extreme regenval
voorkomt of vermindert dit wateroverlast voor bewoners en
bedrijven in stroomafwaarts gelegen gebieden.

In 2025 heeft het Nationaal Park zich ontwikkeld tot een
aaneengesloten en robuust natuurgebied, groots in schoonheid
en natuurlijkheid. De natuur mag hier grotendeels haar gang
gaan. In de bossen is ruimte voor natuurlijke variatie. Door de
natuurlijke grondwaterstand is de natte heide levend en zijn op
verschillende plekken spontaan moerasbossen en bloemrijke
beekdalgraslanden ontstaan. Kronkelende stroompjes zorgen
voor verbindingen. Zo is het Drents-Friese Wold een gebied van
wildernis van formaat die uitdaagt tot zelf ontdekken.
Er verandert in de toekomst nog meer. Naast de maatregelen
uit het LIFE-project gaat het waterschap verder aan de slag met
het herstel van de middenloop van de Vledder Aa. De natuurbeheerders zijn druk bezig met de omvorming van productiebos
naar natuurlijker (loof)bos. En tot slot zijn er afspraken gemaakt
voor vermindering met de helft van de grondwaterwinning bij
Terwisscha.

Drents-Friese Wold nog mooier,
gevarieerder en spannender
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Meer weten?
Kijk op www.np-drentsfriesewold.nl onder
Life / Natura 2000 voor achtergronden en
het laatste nieuws.
Projectleiding en secretariaat
Prolander: Postbus 50040, 9400 LA Assen
Alex Schuiling, secretaris Bestuurscommissie
Oude Willem: a.schuiling@prolander.nl
Anne Boonstra, projectleider LIFE DFW & LV:
(0592) 36 50 37, a.boonstra@prolander.nl
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Minimale maat
Voor standaard drukwerk in offset mag het logo tot minimaal 35% worden
gebruikt.
Kleuropbouw
Logo heeft een vaste kleuropbouw van C100, M100, Y0, K10 voor coated en
uncoated papiersoorten.
Plaatsing
Hert logo heeft een boundingbox van 3/4 x [breedte logo] rondom.
Hierbinnen mogen geen andere voorwerpen worden geplaatst.
Ook wordt het logo altijd aflopend aan de bovenzijde van het document geplaatst,
bij voorkeur in de rechter bovenhoek met een afstand van 3/4 tot 1 x de
breedte van het logo.
Schaduw
Schaduw onder logo is transparant en in Illustrator gemaakt,
staat ingesteld op vermenigvuldigen/meervoudig
en heeft een dekking van 35%.
Afstand schaduw over x-as = 1/30 x [breedte logo].
Afstand schaduw over y-as = 1/30 x [breedte logo].
Vervaging schaduw = 1/30 x [breedte logo].
> Bij het groter of kleiner maken van het logo schaalt de schaduw
verhoudingsgewijs mee.
> Instellingen van schaduw in andere programma’s komen niet overeen
met die in Illustrator. Hiervoor zijn andere waarden gedefinieerd en
apart op te vragen.

Het project LIFE Going up a level Drents-Friese Wold & Leggelderveld is een gezamenlijk project van Provincie Drenthe, Provincie Fryslân, Waterschap Drents Overijsselse
Delta, Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap,
Maatschappij van Weldadigheid, Recreatieschap Drenthe en de gemeenten Westerveld
en Ooststellingwerf.
Het project is tot stand gekomen met een financiële bijdrage van LIFE+, het Europese
financieringsinstrument voor de instandhouding van Natura 2000-gebieden.
CMYK

Voorlopig logo Natuurmonumenten

Drents-Friese Wold en Leggelderveld

Partners

Oude Willem

Doldersummerveld

In het hart van het Drents-Friese Wold veranderen landbouwgronden in een natuurlijk beeklandschap. Het gebied ‘Oude
Willem’ gaat weer dienen als brongebied van de Vledder Aa.
Het merendeel van de sloten en greppels verdwijnt, waardoor
de grondwaterstand zal stijgen. Een nieuwe slenk gaat het
water heel geleidelijk afvoeren naar de Vledder Aa. Deze slenk
zal zoveel mogelijk de natuurlijke laagtes in het terrein volgen.
Ook de vennen in het omliggende bos profiteren van de hogere
grondwaterstand. Bosranden krijgen een natuurlijke overgang
met struiken en kruiden. Met als resultaat een gevarieerd
halfopen natuurlandschap midden in het Wold waarin je heerlijk
kunt rondzwerven. Kuddes grazende runderen helpen bij de
ontwikkeling van nieuwe natuur. Om die ontwikkeling te
versnellen wordt daarnaast voorlopig nog gemaaid.

Op een van de meest waardevolle vochtige heidevelden van
Nederland krijgt de heide nog meer ruimte. Water in en direct
rond het gebied blijft straks langer in het gebied door sloten te
dempen of ondieper te maken. Voormalige landbouwgronden
worden geplagd waardoor zich hier vochtige heide en heischraal
grasland kan ontwikkelen. Net als vroeger helpen grazende
schapen en runderen bij het beheer. De schaapskooi aan de
Huenderweg is en blijft het vertrekpunt van waaruit je dit
uitgestrekte heidereservaat kunt ontdekken.

Leggelderveld

Boschoord

Wapserveld en De Nul

Het Leggelderveld is een verrassend heidegebied met veel
afwisseling in hoog en laag en in nat en droog. Er groeien
bijzondere planten als veenpluis, beenbreek, klokjesgentiaan
en tengere heideorchis. Een combinatie van maatregelen als
plaggen, sloten dempen en omvormen van bos zorgt ervoor
dat deze en andere soorten nog beter gedijen. Op voormalige
landbouwgronden wordt de bemeste bovenlaag verwijderd.
Daardoor ontstaat een voedselarme bodem die herstel van
heide mogelijk maakt. Ook in dit gebied helpen grazers de
heide in stand te houden.

Op het landgoed Boschoord werkt de Maatschappij van
Weldadigheid mee aan nieuw perspectief voor vochtige heide en
hoogveentjes. Dat gebeurt door het kappen van productiebos,
het ondieper maken van sloten en het vrijstellen van vennen.
Het hernieuwde heidelandschap sluit straks nog beter aan op
het aangrenzende Doldersummerveld en vergroot daarmee het
leefgebied van bijzondere planten en dieren.

Nabij het Wapserveld en De Nul krijgen zes vennen een opknapbeurt. In het Wapserveld zelf worden sloten gedempt en langs
de randen van de heide worden bomen gekapt om geleidelijke
overgangen te creëren tussen bos en hei. Die overgangen
verbeteren het leefgebied van veel planten, vogels, amfibieën en
reptielen.

Vijf deelgebieden

LIFE Going up a level :
werken aan topnatuur
voor mens en dier

