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Een jaar geleden gaf Drents Gedeputeerde Rein Munniksma het startschot voor de
herinrichting van het Bargerveen. En op donderdag 14 augustus jl. kwam hij kijken
hoe de zaken ervoor stonden. Al snel bleek het bezoek van de Gedeputeerde niet
alleen zakelijk. Hij is inmiddels een groot liefhebber van het gebied, een fervent
wandelaar en een gedegen natuurkenner. Voor wat betreft het verloop van de
werkzaamheden kon de Gedeputeerde worden gerustgesteld. De werkzaamheden
liggen op schema en er wordt flinke vooruitgang geboekt.
Rein Munniksma werd ontvangen op Veenland, het ontvangstcentrum van
Staatsbosbeheer in Zwartemeer. Door Nynke Houwing, voorzitter
Bestuurscommissie, Bert van Guldener, projectleider bij DLG, Anne Jan Hamming,
adviseur namens de Provincie en Jan Horring, voorzitter van de commissie die het
Ruilplan voor Nieuw-Schoonebeek gaat opstellen.

Deze Subcommissie heeft aan de hand van de wenszittingen 2 mogelijke
oplossingen voorgesteld. Eén waarbij wordt geprobeerd om binnen het bestaande
budget grond aan te kopen, te schuiven en te ruilen. Deze oplossing levert niet
direct een optimaal resultaat op. Daarnaast is er een tweede oplossing, waarbij er
extra budget moet komen om extra grond aan te kopen. Om op die manier
knelpunten op te lossen. Deze 2 de oplossingen geeft niet alleen het meeste maar
ook het snelste kans van slagen. Optie 2 biedt een optimaal resultaat.
Rein Munniksma gaf aan open te staan voor
deze laattste oplossing. Vooral als daar
zowel de landbouw als de natuur van
profiteren. Maar hij gaf ook aan, dat het van
groot belang om de recreatie in het gebied
een extra impuls te geven. Rein Munniksma
staat niet onwelwillend tegenover eventuele
verzoeken, zijn grondhouding is positief.

Bij Staatsbosbeheer zijn dit seizoen geen klachten binnen gekomen over

muggen. Dit is al een aantal jaren zo. "Logisch," volgens Boswachter Jans de
Vries, "dat is een teken dat de natuur in evenwicht raakt. Een paar jaar na
vernatting van een veengebied ontstaat er een natuurlijk evenwicht. Je ziet
ook veel meer libellen. Libellenlarven en waterkevers leven een jaar of soms
nog langer in het water en zijn verzot op muggenlarven. Zo lost de natuur
haar eigen problemen op. Zoekend naar evenwicht."
Jans: "Muggenoverlast ontstaat vooral
door stilstaand, ondiep water dat
regelmatig droog valt. Dan sterven de
natuurlijke vijanden van de
muggenlarven Dat hebben we de
afgelopen tijd zoveel mogelijk proberen
te voorkomen. We kiezen voor
permanente droge of permanent natte
omstandigheden. En die aanpak heeft
succes gehad."
Maar Jans wijst er met nadruk op, dat
muggen zoals de huissteekmug ook
elders vandaan kunnen komen: "Een
plas water in de dakgoot, een vijvertje in
de achtertuin, schaduwrijke bossages:
muggen zijn er dol op. En daar kunnen
wij natuurlijk niks aan doen...."

Volgens Staatsbosbeheer mag het Bargerveen zich verheugen in een toenemend
aantal bezoekers. Steeds meer mensen trekken te voet of per fiets het veen in. Het
bezoekersaantal schommelt momenteel rond de 150.000 per jaar. Althans, dat zijn
de schattingen.

Wat wel opvalt is, dat het aantal jaarlijks toeneemt. Deze zomer was er al weer
sprake van een groeiende belangstelling. Het Veenloopcentrum in Weiteveen meldt
een gestage toename. Volgens (mede)beheerder Henry Schepers is zowel het
bezoekersaantal, als het aantal overnachtingen en rondleidingen door het
natuurgebied fors toegenomen.
Ook Marleen Hoogland heeft met haar theetuin d' Aole Pastorie in Zwartemeer over
belangstelling niet te klagen. De theetuin is nog maar 2 jaar open, dus echt
vergelijken kan ze niet goed. Maar dat het aantal bezoekers groeit is volgens haar
wel duidelijk.
Een vergelijkbaar beeld schetst mevrouw de Haas van Dorssen van Bed &
Breakfast de Dorsakkers. In het 7-jarige bestaan van de B&B heeft ze het aantal
gasten langzaam maar zeker zien toenemen. En nu heeft ze het hele haar door te
maken met fietsers, wandelaars, vogelaars en natuurvorsers. Allemaal liefhebbers
die bij nacht en ontij het veen intrekken.

Architectenbureau DAAD uit Beilen heeft in opdracht van de
Bestuurscommissie een studie verricht naar de haalbaarheid van de

schaapskooi in de Bufferzone van Weiteveen. Hierbij is uitgebreid overleg
gevoerd met onder meer Staatsbosbeheer, Dorpsbelangen, het
Veenloopcentrum, de Gemeente Emmen en de Provincie.
Er is allereerst gekeken naar het meest geschikte model. Een model waarbij de
schapen en runderen het Bargerveen goed kunnen bereiken. Maar er is vooral
ook gekeken hoe vanuit recreatie, werkgelegenheid en horeca een
verbondenheid met het natuurbeheer kan worden gecreëerd. Waarbij de
verschillende onderdelen elkaar aanvullen en versterken.
Het zijn nog maar plannen en voorlopige conclusies. Waarin alle voorstellen
van betrokkenen zo goed mogelijk een plek hebben gekregen. Maar er lijkt
zich een brede voorkeur af te tekenen voor een schaapskooi in de vorm van
een aloude plaggenhut. Verzonken in het landschap, aangevuld met
recreatieve voorzieningen en een uitkijktoren.

Nogmaals, er moeten nog heel wat voorzieningen worden uitgewerkt. En de
financiering is nog verre van rond. Maar het moet wel heel raar lopen wil
Weiteveen er op termijn niet een publiekstrekker van de eerste orde bijkrijgen.

Op donderdag 4 september j.l. brachten de BestuursCommissie, het
Projectbureau en de ambtelijk ondersteuners een werkbezoek aan Helenaveen
in de Peel (Brabant). Zij waren daartoe uitgenodigd door de collega's van de
Bestuurscommissie Herinrichting Mariaveen. Die waren eerder dit jaar op
werkbezoek in het Bargerveen.
Zinvol om bij elkaar in de keuken te kijken. Beide gebieden verschillen in
landschap en cultuur sterk van elkaar. Maar qua uitdagingen ontlopen ze
elkaar niet veel. In beide gevallen is er sprake van een ingewikkelde
landbouwproblematiek, geografische grenzen waar men tegenaan loopt,
toenemende zorgen omtrent waterbeheersing, grote natuurbelangen en een
gebied dat op termijn klaar gemaakt moet worden voor een toeristische
toekomst.

Er bleek zowel inhoudelijk als bestuurlijk enorm veel informatie uitgewisseld te
kunnen worden. Wederzijds. Op onderdelen mogen beide herinrichtingen van
elkaar verschillen, in grote lijnen zijn de uitdagingen hetzelfde. Daarom
ontspon zich al snel een levendige discussie over de zowel de problemen als
de oplossingen die met een dergelijk grote herinrichting gepaard gaan.
En ach, dat schept een band. Die nog werd versterkt door een pittige
wandeling door de ook hier verpletterend fraaie natuur. Dan weet je weer waar
je het voor doet. Het gebied dat uiteindelijk overblijft is ongerept, rijk aan
schakering en overvloedig qua soortenrijkdom. In zowel planten als dieren.

En zo eindigde de tocht waar hij begonnen was: op de Willem III Hoeve in
Helenaveen. Niet alleen een uitspanning en vergadercentrum, maar vooral ook
een plek waar men zich uiterst succesvol heeft bekwaamd in de productie van
ambachtelijk ijs. En dat diende uiteraard proefondervindelijk aan een
zorgvuldige test onderworpen te worden. Brabantse gastvrijheid onder een
weldadig zonnetje. Ach, hard werken zo'n werkbezoek......

Op 4 oktober a.s. wordt de Reconstructie van de Runde officieel en feestelijk
afgesloten. Een heel ander project dan de Herinrichting Bargerveen, maar wel met
sterke raakvlakken. Al was het alleen maar omdat beide Projecten aan elkaar
grenzen. De Runde was ooit een veenbeek die ontsprong in het Swarte Meer. Het
vormde destijds de bovenloop van een ander veenbeekje, de Ruiten Aa.
Oude luister
Maar vervening, afwatering, kanalisering, landbouw, woningbouw en wegenbouw
maakten een einde aan dat natuurlijke verloop. het grootste gedeelte werd
gedempt. Er bleven nog een paar kleine waterlopen over, die al dan niet de naar
Runde droegen. Inmiddels is dankzij een forse investering van de Provincies
Groningen en Drenthe, de Gemeenten Emmen en Vlagtwedde, Staatsbosbeheer en
het waterschap Aa & Hunze de Runde in oude luister en oude waterloop hersteld.
Verbindingszone
Volgens Gedeputeerde Rein
Munniksma draagt de herontwikkeling
van de Runde bij aan een vitaal
platteland in Zuidoost Drenthe. Niet in
de laatste plaats vanwege de
recreatieve mogelijkheden. Zowel voor
het watersysteem als voor de
leefomgeving in de dorpen is het
herstel van de Runde van groot

belang. Het is de bedoeling dat de
nieuwe Runde een ecologische
verbindingszone gaat vormen tussen
het Bargerveen en de natuurgebieden
rondom de Ruiten Aa.
Veerkrachtig
Aan het herstel van de Runde is bij
elkaar bijna 16 jaar gewerkt. Inmiddels
is De Runde weer een veerkrachtig,
natuurlijk watersysteem. Inclusief
natuurvriendelijke oevers en
begeleidende fiets- en wandelpaden.
Tijd dus voor een feestje, op zaterdag 4 oktober.

Op dinsdag 7 oktober a.s. wordt in de Zwarrte Racker een Informatieavond
georganiseerd. Overwerp is het Concept Beheerplan Natura 2000. Op die
avond worden belangstellenden bijgepraat over de manier waarop men het
beheer over het Natura 2000 gebied Bargerveen denk te gaan inrichten en
uitvoeren.

Met de avond wordt een oude belofte ingelost. Tijdens eerdere
informatieavonden in 2013 is toegezegd, dat het uiteindelijke concept met de
bevolking en belangstellende gedeeld zou worden. Met de presentatie van het
voorlopige plan wordt dat voorbereidende proces afgerond.
De uitleg wordt verzorgd door Projectleider Bert van Guldener. De avond
begint om 20.00 uur. Maar vanaf 19.30 staat de koffie klaar.

