
Kai Waterreus MOERASWERKG ROEP
IN HET ZONNETJE
De redactie van Natura wil haar lezers

graag op de hoogte houden van de acti-
viteiten van de diverse KN NV-werkgroe-
pen. Ditmaal staat de Moeraswerkgroep
in de schijnwerpers. Meer informatie
over deze werkgroep kunt u vinden op
de website www.knnv.nl/moeraswg

Als je een datum prikt voor een excursie, moet je maar afwachten hoe het uitpakt.
Wil hadden echter geluk. Fantastisch weer en uitstekende begeleiders. Op l5 mei
zoo4 ging de Moeraswerkgroep naar het Witterveld, een hoogveengebied onder de
rook van Assen. Onder leiding van een bezielde Martin Verhagen en met hulp van
fotograaf(en kenner van het gebied bil uitstek) Geert de Vries hebben we genoten
van de rondgang en de bijbehorende verhalen over het gebied. Na afloop kan ik niet
anders concluderen dan dat Martin Verhagen goed werk heeft geleverd bij het
behoud van dit unieke terrein.

Uniek hoogveengebied onder de rook van Assen

Met de l<N NV-Moeraswerkgroep
naar het Witterveld

SCH l ETTERREIN
Rond 1880 was de Koninklijke Landmacht
op zoek naar een bruikbaar schietterrein in
het noorden van het land. De gemeente
Assen had in die tijd al enkele kazernes
binnen haar grenzen. De gedachte om
[)efensie een terrein aan te bieden sprak
het gemeentebestuur wel aan. In die tijd
was er nog voldoende woeste grond in de
omgeving. Het oog viel op het \Vitterveld.
Dat was toch niet erg bruikbaar voor tud-
winning omdat het veenpakket. op enkele
kleine delen na. te klein was. Dus werd

besloten een groot gebied van pakweg 5oo
hectare aan te kopen en dat 'eeuwigdu-
rend' te verhuren aan het Ministerie van

Defensie. Voor beide partijen een goede
overeenkomst, zo zou later blijken.
Het belangrijkste gevolg van deze beslis-
sing was dat het gebied nu met rust gela-
ten zou worden en tot verboden gebied is
verklaard. Er kwamen schietbanen en er is

wat geoefend, in het begin ook met groter
geschut. Voor en in de Tweede Wereldoor-
log zijn er schuttersputjes gegraven en

loopgraven aangelegd om te oefenen.
In de oorlog is een tankgracht gegraven
jwat die moest tegenhouden zal nooit dui-
delijk worden.) Hier en daar is nog een
eendagsputje veen gestoken, maar in het
algemeen waren er weinig activiteiten.

met een aanspreekbare verantwoordelijke
persoon.
De komst van het TT-circuit bracht veel

geluidsoverlast. Kleine delen van het ter-

rein zijn tijdelijk gebruikt als parkeerplaats
tijdens de jaarlijkse races. Dit was in strijd
met het gewenste beheer. Dit eigenlijk tot
ongenoegen van de beheerder. Die situatie
is teruggedraaid. Wel worden er tijdens de
TT nog altijd enkele parkeerplaatsen
gebruikt aan de rand van het Witterveld.
Het ziet er naar uit dat ook die binnenkort

zullen worden opgeheven.
Er is verder sprake van geweest het terrein
in te richten als oefenterrein voor pantser-
en infanterie-oefeningen. Dit zou vanuit het
oogpunt van natuurbescherming desas-
treus zijn geweest. Door het Witterveld aan
te wijzen als habitatgebied, is deze bedrei-
ging gelukkig afgewend. Aan de andere
zijde van het TT-circuit wordt nu een groot
oefenterrein ingericht.

PINGO
Het gebied bevat een enkele pingo
Een pingo is een overblijfsel van een ijslens
die in het landschap is achtergebleven na
de laatste ijstijd. Het zijn meestal duidelijk
herkenbare ronde kommen in het veld die

zich vulden met water. De pingo die wil
bezochten heeft een doorsnede van vier

honderd meter en is zo'n vier meter diep
Dat laatste is nauwelijks te merken, omdat
nil bijna volledig is dichtgegroeid. Hoewel,
's nachts moet je er maar niet rondlopen
want echt betrouwbaar is het gebied niet.
Op verschillende plaatsen kun je nog aar-
dig diep in de prut zakken, zo hebben we

aan den lijve ondervonden
Het wateroppervlak is in pakweg twintig

jaar toegenomen van 2,5 hectare tot lo,7
hectare nu. Dit is te merken aan de meer-

tjes en de vennen, maar ook aan het natter
worden van de heide en hoogveendelen
Toch zag het Witterveld er van een afstand
heel droog uit door de in deze tijd nog geel

uitziende bulten pijpenstrootje, maar daar-
tussen is het mooie van het Witterveld ver-
borgen: de vele soorten veenmossen

TERREI NTYPEN
Het Witterveld bestaat momenteel uit een

aa ntal terreintypen. Volgens het Beheers-

p/ar7 Wftterpe/d 7998-2003 van de Grontmij

komt het neer op 10 ha open water in de
vorm van kleine meren. Er is circa 21 ha

ven en moeras (hoogveen), ongeveer l3o
ha heide op veen en 23o ha heide op zand,
35 ha grasland en tot slot nog 7o ha bos.
De voormalige boekweitakkertjes waren op

veel plaatsen nog goed herkenbaar.
Vanaflg84 is bosvorming tegengegaan en

er zijn enkele delen geplugd. Terwille van
het onderhoud lopen er schapen en runde-
ren

BUIEN EN SLEN KEN
Het Witterveld onderscheidt zich van het

vijf kilometer verder gelegen Fochtelodr-
veen doordat het min of meer een kom is

met wat hogere randen en enkele hogere
percelen met bos. Het grote voordeel is dat
het water jarenlang goed werd vastgehou-
den, waardoor er een natte heidevegetatie
ontstond met veel bulten en slenken

In de slenken groeit nog altijd een veelheid
aan veenmossoorten. In het terrein hebben

twee kleine veenstroompjes gelopen, die

IACHTTERREI N
Ooit is het Witterveld een paradijs geweest
voor jagers. Op veel plaatsen stonden
jachtstoelen en alles leek te mogen.
De jachtstoelen zijn inmiddels verwijderd.
De jacht is nu sterk aan banden gelegd en
beperkt tot een vastomlijnde beheersjacht
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nu nog herkenbaar aanwezig zijn
Het aanleggen van de tankgracht heeft de
waterhuishouding helaas danig verstoord
De tankgracht was namelijk aangesloten
op het slotenstelsel van het landbouwge-
bied in de omgeving. Het water stroomde
dus vrij gemakkelijk weg. Dat is pas in lg84
veranderd. Door de publicatie van BAAiJENS

et a/. (l98z) ontstond het inzicht dat we
hier te maken hadden met een uniek

natuurgebied, waard om beter te conserve-
ren. Dit is uiteindelijk uitgemond in de aan-
wijzing als habitatgebied

@

VERNATTEN

Het beheer van het terrein was in die tijd in
handen gekomen van Martin Verhagen,
destijds het adjunct-hoofd plantsoenen
dienst van de gemeente Assen. Door zijn
interesse in het gebied werd het beheer
gericht op vernatting en het zoveel moge
lijk vasthouden van het hemelwater.

[)e tankgracht werd op verschi]]ende p]aat-

sen afgedamd en de verbindingen naar de
omliggende sloten werden voorzien van
een waterpeilbeheer. Het gevolg is duidelijk
zichtbaar.

De waterstand is nu circa vijftig centimeter
hoger dan twintig jaar geleden, aldus Mar-
tin Verhagen. Op het eerste gezicht lijkt het
terrein dor en droog, door de hoeveelheid
pijpenstrootje, maar bi) het lopen merk je
dat tussen de bulten overal water staat en

je eigenlijk over een veenmostapijt loopt
Het mooie daarvan is dat het terrein hier-

door een heel 'natuurlijke' indruk maakt

PLXNTENLIIST
Volgens het eerdergenoemde rapport van
de Grontmij zouden wil hoogveenbultenge-
meenschappen aantreden, met in het bi)-
zonder de associatie van gewone dopheide
en veenmos. Vrijwel alle aangegeven soor-
ten hebben we gevonden: hoogveenmos
ISphagnum moge//an/c;um) , wrattig veen-
mos (S. pap///osum), rood veenmos (S.

tube//um) , kussentjesveen mos (S. compac-

tum) en week veenmos (S. mo//e). In de
echte natte delen en oude veenputje von-
den we, zoals te verwachten waterveenmos
IS. cuspidatum). Dit veenmos groeit oven
eens ook overvloedig in het Fochtelodr-
veen. Ook zagen we veel eenarig wollegras
(Er;phorum pagfrlatum) , lavendelheide
IAndromeda po/@/ia) , kleine veenbes (Oxy-

coccus pa/user;s) en s navelzegge (Garex

rostrata). Op de dichtgeschoven delen van
de tankgracht kwam veel kleine zonnedauw
(Drosera Intermedia) voor.
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De drogere delen kenmerken zich door vee
berken en zomereiken. In het noordelijke
deel is de ondergrond mineraalrijker. Daar
tronen we bruine snavelbies (Rhynchospora

jusca) en klokjesgentiaan (Gent;arda poen
monanthe) in redelijke hoeveelheden.
Het gentiaanblauwtje hebben we niet
gezien, wel het heideblauwtje

UBELLENUJST
Dankzij het vlindernet (en het libellenboek)
hebben we de volgende libellen en water-
juKers kunnen determineren: noordse wit-
snuitlibel, venwitsnuitlibel(ook eerder aan

getroffen in het Fochteloerveen),
smaragdlibel, watersnu#el, lantaarntje,
variabele watert uier. gewone pantserjumer

en vuurjuKer. Van de vogels hebben we de
volgende soorten gehoord of gezien fitis,
tjiftjaf. grasmus, winterkoning, koekoek,
graspieper. grote bonte specht, buizerd,
boomvalk, kokmeeuw en kuifeend

TOEKOMSTPLAN N EN
De gemeente Assen onderzoekt de moge
rijkheid het beheer van het gebied over te
dragen aan de Stichting Het Drentse Land-
schap. Dat heeft meer ervaring in het
beheer van dit soort bijzondere gebieden
en kan de continuTteit van het beheer beter

waarborgen. Het kan er ook voor zorgen
dat het Witterveld op den duur kan aanslui-
ten aan de eigen terreinen in de omgeving
IHogersmilde) en die van Natuurmonu
menten(Fochtelodrveen) en Staatsbosbe-
heer.

De aankoop van de geplande bufferzones
met de omgeving zal beslist helpen de bij-
zondere hydrologische omstandigheden
beter te benutten. De aanleg van het het
Eenheidsoefenterrein De Haar helpt ook
om een verbinding te krijgen met natuurge
bieden in het zuidoosten. Dit oefenterrein

wordt ingericht voor de Luchtmobiele Bri-
gade. Het grote voordeel hiervan is dat de
belasting voor het terrein minder zwaar zal
zijn dan eerst werd aangenomen (oefenter-
rein voor tanks). Dat betekent dat het \X/it-
terveld bi) een voortzetting van het inge-
zette beheer een mooie toekomst tegemoet
zal gaan, waarbij het unieke karakter nog
beter tot zijn recht zal komen

Kai Watergeus is secretaris van de Moeras

werkgroep van de KNNV.
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