We gaan weer aan het werk in het Bargerveen
Vier grote klussen

Het Bargerveen is een van de laatste plekken in Nederland waar nog
levend hoogveen voorkomt. Om het hoogveen veilig te stellen moet
het natuurgebied nat blijven. Tegelijkertijd zorgen we dat omliggende
dorpen droge voeten houden en dat landbouw mogelijk blijft. Vanaf
september 2019 ziet u ons weer aan het werk in het Bargerveen. De
afgelopen jaren zijn daarom bij Weiteveen en Zwartemeer bufferzones aangelegd en is een deel van de grenskade met Duitsland
versterkt. De komende 2 jaar gaan we aan de slag met nieuwe
werkzaamheden.

Aan de noordoost kant maken we een stukje nieuwe natuur. We bouwen
een paar percelen landbouwgrond om naar een natuurgebied dat geschikt
is voor bijzondere vogels, zoals de grauwe klauwier en het paapje. Verder
kijken we of we het mogelijk is om hier gewassen te verbouwen op natte
grond, de zogenaamde ‘paludicultuur’.

Voorbereidende werkzaamheden

Er zijn al veel kades en paden in het Bargerveen vervangen. Nu gaan we
meer kades vervangen, vooral in de buurt van de schaapskooi. Hier komen
fiets- en wandelpaden op om het routenetwerk verder uit te breiden.

De eerste stap is goed voorbereiden op de werkzaamheden. Overal
waar we nieuwe kades gaan maken, gaan we bijvoorbeeld maaien
en halen we bomen struiken en stobben weg. Dit is belangrijk omdat
reptielen en andere dieren tijd moeten hebben om een plek te zoeken
om te overwinteren of te nestelen. We helpen hen te ‘verhuizen’ om
te voorkomen dat zij op plekken gaan zitten waar we aan het werk
moeten. We hergebruiken de stobben om nieuwe plaatsen te bouwen
waar de dieren ongestoord kunnen blijven zitten.

Het noordelijke deel van de grenskade is al vervangen, nu pakken we het
zuidelijke deel aan. De oude grenskade met Duitsland is niet sterk genoeg
meer om het water vast te houden. Daarom wordt het veen afgegraven en
vervangen door een kade van leem en zand. Dit is steviger en waterdicht.

Planning
De eerste werkzaamheden zijn gestart op 4 september 2019. Het
vernieuwen van de kades en paden bij de schaapskooi is het eerste
deelproject waar we najaar 2019 mee beginnen. De bestaande fietsen wandelpaden in dit deelgebied zijn dan afgesloten. Naar verwachting ronden we deze werkzaamheden in de (vroege) zomer van 2020
af. In de winter 2019/2020 start ook het voorbereidende werk aan
de grenskade. Medio mei 2020 start de vervanging van de zuidelijke
helft van de grenskade, we werken van zuid naar noord. De fiets- en
wandelpaden op en rond de grenskade zijn dan afgesloten. Als alles
naar verwachting verloopt is de grenskade begin 2021 klaar. Het hele
gebied is dan weer toegankelijk. Wij doen ons uiterste best om niet
alle paden tegelijk af te sluiten, zodat u altijd ergens het gebied in
kunt.

Het veen dat we overhouden aan het werk aan de grenskade gaan we slim
hergebruiken, door veenruggetjes te maken in de zuidoostelijke baggervelden. Zo zit er minder beweging in het water, daardoor gaat het veenmos
beter groeien.

Bargerveen-Schoonebeek
In zuidoost Drenthe, tegen de Duitse grens, ligt het natuurgebied Bargerveen-Schoonebeek. Het Bargerveen is met meer dan 2.000 hectare één van
de laatste nog ongerepte hoogveengebieden in Noordwest-Europa. Dit is één van de weinige gebieden in Nederland waar nog levend hoogveen
voorkomt. Veenmossen groeien over elkaar heen en vormen grote bulten. In het gebied zijn zeldzame planten en insecten te vinden en vele vogelsoorten. Je komt er ook adders tegen en vleesetende planten.
Het hoogveen dreigt door verdroging verloren te gaan. Het Bargerveen loopt langzaam leeg, omdat het grondwater wegsijpelt naar de lager gelegen,
afgegraven gronden. De veengrond klinkt in en het veenmos kan niet meer groeien. Om het hoogveen veilig te stellen zijn er rondom het Bargerveen
in de afgelopen jaren (water)buffers aangelegd en andere maatregelen getroffen om het grondwater op peil te houden. De werkzaamheden van de
komende tijd zijn de volgende stap in het beschermen van het hoogveen. Daarmee behouden we dit bijzondere gebied voor de toekomst!

Contact
Op www.bargerveen-schoonebeek.nl vindt u een kaart met actuele
route informatie en afsluitingen. Hier kunt u zich ook aanmelden
voor onze (maandelijkse) nieuwsbrief, zo blijft u altijd op de hoogte
van nieuwe ontwikkelingen en werkzaamheden in het gebied.

Heeft u vragen?
Mail dan naar info@bargerveen-schoonebeek.nl
Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met:
Ewald Roordink, 0592 – 365 276 (Prolander). Of (bij zijn afwezigheid):
Arjan Schenkel, 06 – 4602 1504 (Arcadis).

