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¬ Tekening van de schaapskooi met informatiecentrum en uitkijkpunt.

Plan voor schaapskooi
bij Weiteveen
Rien Kort
WEITEVEEN Nabij Weiteveen komt
vermoedelijk een schaapskooi met
informatiecentrum en een uitkijkpunt. Het plan maakt onderdeel uit
van de herinrichting van natuurgebied Bargerveen in Zuidoost-Drenthe.

Staatsbosbeheer onderzoekt samen
met de bestuurscommissie Herinrichting Bargerveen-Schoonebeek
de mogelijkheden voor de schaapskooi. De beoogde locatie ligt ten
noordoosten van Weiteveen, in de
zogenoemde ‘Laars van Griendtsveen’.
Dit L-vormige stuk landbouwgrond van 35 hectare wordt vanaf komend voorjaar ingericht als bufferzone om de verdroging van het
hoogveengebied Bargerveen tegen
te gaan. In de voorlopige plannen
wordt de Laars voorzien van een
slenk met aan weerszijden een scha-

penweide en nat grasland.
Staatsbosbeheer, beheerder van
het Bargerveen, wil de schaapskooi
het liefst ten oosten van de roomskatholieke begraafplaats bouwen.
Vanwege de daar hoger gelegen
grond blijven de schaapjes straks letterlijk op het droge als er een waterbuffer wordt aangelegd. Een zogenoemde schapendrift leidt de dieren
straks vanaf de kooi het Bargerveen
in. De komst van een parkeerplaats,
uitkijkpunt, een kade en nieuwe
fiets- en wandelpaden behoren ook
tot de plannen. Ook wordt er gekeken naar een verbinding tussen het
Veenloopcentrum en de schaapskooi.
De locatie is een ideale uitvalsbasis voor de schapen, aangezien de
begraasbare delen van het Bargerveen zich in een straal van 3 kilometer rond Weiteveen liggen. Naast een
drietal kuddes ter grootte van tweeduizend schapen en lammeren zijn
er ook plannen voor een kudde van

ruim honderd runderen. De bestaande schaapskooi in het gebied
moet ook worden vervangen, aangezien die door de vernatting van het
gebied zou verzinken in de grond.
Inmiddels heeft architectenbureau DAAD uit Beilen opdracht gekregen om met een ontwerp van de
kooi te komen. Hun schets laat een
in het landschap verscholen gebouw
zien, waarvan het uiterlijk doet denken aan een Drentse plaggenhut.
De komst van een schaapskooi
dient zowel een ecologisch als een
economisch doel. Door intensieve
begrazing wordt vergrassing en bebossing van het Bargerveen tegengegaan. De schaapskooi kan verder
zorgen voor een toeristische en economische impuls van de omgeving
Weiteveen.
De organisatie wijst erop dat de
plannen nog van voorlopige aard
zijn. Het dorp heeft zich er tijdens
voorlichtingsavonden eerder dit jaar
al positief over uitgesproken.

