LIFE-symposium Drents Friese Wold 17 en 18 september 2019
Op dinsdag en woensdag 17 en 18 september 2019 is het LIFE-symposium gehouden in het
Drents-Friese Wold. Bij dit symposium is samengewerkt met Brussel en is een zogenaamde
‘Platform-meeting’ gehouden. Dit betekende dat Brussel het programma samenstelde en de
sprekers uitnodigde en dat wij als gastland het programma faciliteerden. Namens ons waren
Hans Dekker van de provincie en Monique Pas van IVN (doet de communicatie voor LIFE
DFW) nauw bij de organisatie betrokken. Het thema van de meeting was:
‘NATURE RESTORATION ON INTENSIFIED FARMLAND
innovations and best practices from the LIFE programme’
Op dinsdag 17 september meldden zich ca, 40 buitenlanders uit 14 landen (van Zweden en
Denemarken, Letland en Bulgarije tot Frankrijk en Spanje). Daarnaast waren er ca. 20
Nederlandse gasten in Fletcher Hotel de Borken in Lhee (bij Dwingeloo). Sommige waren
maandagavond al gearriveerd. Na het openingswoord door een vertegenwoordiger uit
Brussel, heette burgemeester Rikus Jager van Westerveld iedereen van harte welkom in de
mooiste gemeente van Drenthe (of misschien wel Nederland).
Daarna volgde er een keur van sprekers met hun eigen ervaring uit (LIFE-)projecten uit hun
eigen land. Eén van de hoofdsprekers was Professor Rudy van Diggelen van de universiteit
van Antwerpen, bij sommigen van ons misschien bekend. Anne Boonstra en Anja de Vries
hebben de ervaringen van het uitmijnexperiment in het LIFE-project Oude Willem met de
aanwezigen gedeeld.
’s Middags waren er twee verschillende en roulerende workshops:
1. ‘Reducing the nutrient level: choosing the right method’.
Hier stond centraal wat het belang is van grondanalyses voor het kiezen van de
meest effectieve herstelmaatregelen.
2. ‘The importance of small scale, extensive farmland and how to engage farmers in
more nature-friendly practices’.
Hier ging het om hoe boeren en landeigenaren te betrekken bij grootschalige
herstelmaatregelen, welke methoden en hoe benaderen en stimuleren van
vrijwilligheid.
De dinsdag werd afgesloten met een groot diner met alle deelnemers. Hierbij was ook de
Bestuurscommissie Oude Willem uitgenodigd. Onze voorzitter, Willem Urlings, hield nog een
mooie speech voorafgaand aan het diner. Daarna genoot iedereen van het eten en werd er
nog even door geborreld.
Op woensdag 18 september stonden er voor de morgen een aantal excursies op het
programma. Eén groep ging naar het Oostervoortse Diep en een andere naar het
Dwingelderveld. Het Oostervoortse Diep is een langdurig restauratieproject van een laagland
beeklandschap waar natuurherstel en landbouwbelangen samenkomen. ‘P-mining’
is 8 jaar lang toegepast in samenwerking met lokale boeren. Samen met hydrologische
maatregelen moet dit de ontwikkeling bevorderen van natuurlijke habitats en tevens de

lokale landbouwsector. In het Dwingelderveld lag een agrarische enclave (> 150 ha) midden
in een heidelandschap. Dit werd hersteld door plaggen of bouwvoor verwijderen (10-50 cm)
gevolgd door beheer van maaien en afvoeren. Na het plaggen/bouwvoor verwijderen is er
een experiment opgezet om heideontwikkeling te stimuleren door heide toe te voegen via
knipsels of graszoden. Nu, 6 jaar later, zijn verschillende bedreigde soorten teruggekeerd.
Daarna kwamen beide groepen samen in de Oude Willem om van Anja de Vries en Romke
Postma samen met enkele pachters, te horen hoe hier het uitmijnexperiment is gegaan. Door
Brussel werd dit in het programma aangekondigd als een grootschalig herstel van een
voormalige agrarische enclave van 325 ha via ‘P-mining’ met behulp van lokale boeren. Het
doel, selectie van de methode, de monitoring en de eerste resultaten werden toegelicht.
Aansluitend genoot iedereen van een welverdiende lunch bij het recent opgeleverde
dierenverblijf (vleermuizen, uilen, mussen, etc).
Teruggekomen in Hotel de Borken in Lhee werd een aanzet gedaan om een matrix samen te
stellen waarbij beleidsmedewerkers en specialisten gemakkelijker keuzes kunnen maken en
besluiten kunnen nemen bij het herstellen van intensief gebruikte landbouwgrond naar
natuurgronden.
Alex Schuiling
22 sept 2019

