
1 
 

Achtergrondinformatie bij het werkplan voor het Beheer van de Vennen 
van Taarlo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werkgroep Veentjes van Taarlo, september 2018 
 
Leden: 
Veronique Pahlplatz, coördinator  
Ruth Bügel 
Marry Jansens 
Ageda Venema 
Riki de Vlieg 
 
 
Bewerkt en aangevuld door Landschapsbeheer Drenthe, september 2018 

  



2 
 

Inleiding 
In Taarlo liggen drie prachtige, oude vennen: Het Rotveen, het Middenveen en het Bolleveen. Om deze 
vennen te kunnen behouden, moet er regelmatig onderhoud plaatsvinden. Anders zullen de vennen 
‘dichtgroeien’ en hun waarde voor de biodiversiteit verliezen. 

Uit bezorgdheid over het voortbestaan van met name het Middenveen, richten enkele inwoners van 
Taarlo in 2016 de ‘werkgroep Veentjes Taarlo’ op. Er ontstaat een intensieve samenwerking met 
Landschapsbeheer Drenthe, dat al sinds 1981 het gebied in beheer heeft. Daarnaast worden er ook 
contacten gelegd met de BOKD (Brede Overleggroep Kleine Dorpen), Staatsbosbeheer en andere 
werkgroepen uit omliggende dorpen. 

In een evaluatiebijeenkomst van werkgroepleden en vrijwilligers, na afsluiting van het werkseizoen 
september 2017- maart 2018 in het Middenveen, is besloten een meerjarenwerkplan te maken. 
Onderstaande informatie heeft als doel om meer achtergrondinformatie te geven over het landschap, 
de ontstaansgeschiedenis en de huidige situatie van de veentjes en heeft als basis gediend voor het 
werkplan. 
Het Middenveen maakt deel uit van een drie-eenheid van drie vennen, daarom worden de 
wetenswaardigheden en visie op het beheer van het Rotveen en Bolleveen mede uiteengezet.  
 

Verantwoording 
Dit document is tot stand gekomen met hulp van en in samenwerking met Landschapsbeheer 

Drenthe.  

Voor de beschrijvingen en onderbouwing is geput uit diverse bronnen. De basis wordt gevormd door 

twee plannen: 

1. “Maatregelen voor behoud en herstel van een hoogveentje bij Taarlo” (Boedeltje, 2010) en  

2. “Beheervisie van de Vennen van Taarlo” (Kuiper, 2017). 
Waar relevant, zijn teksten letterlijk overgenomen (cursief en tussen aanhalingstekens).  
 
 
 
  
        

 

 

 

  

  

Boomkruiper 

   

http://www.taarlo.net/files/hydrologische-maatregelen-voor-behoud-en-herstel-van-hoogveentje-bij-Taarlo_oyra4hbd.pdf
http://www.taarlo.net/files/Beheervisie-veen-Taarlo-2007-2017_k01j8nmc.pdf
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Geografische ligging  

Het dorp Taarlo ligt ten noordoosten van de stad Assen in Drenthe. Taarlo ligt op een zandrug en langs 
het Taarlo’s diepje, een beekaftakking van het Gasterensche diep. De veentjes liggen ook op deze 
zandrug (fig. 1). Deze zandrug wordt van oudsher gebruikt als Es, het eeuwenoude landbouwgebied van 
de boeren uit Taarlo. De veentjes zijn waarschijnlijk in de Glaciale tijd ontstaan door de werking van 
grondwater en vorst.  

 

  
 
Fig. 1 geografische ligging 

 
De veentjes zijn de afgelopen eeuw verveend door het turfsteken. De lokale bevolking gebruikte het 
veen voor onder meer de verwarming van de huizen en het bereiden van voer voor de varkens. Het 
Rotveen en het Bolleveen zijn daardoor geheel verveend. Deze twee waterhoudende vennen zijn uniek, 
maar ecologisch niet zo waardevol als het Middenveen.  
Het Middenveen bevat actieve hoogveenvegetatie in de hoogveenputten en heeft een gesloten 
hoogveenveendek. Door inspanning in de laatste tientallen jaren bleef het veen deels ontbost, waardoor 
het zich nu onderscheidt van andere veentjes, die veelal door de opeenvolgende natuurlijke successie 
zijn verbost op de plaatsen waar geen water staat. Deze waterhoudende vennen zijn ecologisch 
waardevol voor diverse watervogels en dienen als rust en foerageergebied voor doortrekkende vogels.  
 

Landschap en historie  
Het rapport “Hydrologische maatregelen voor behoud en herstel van een hoogveentje bij Taarlo” 
beschrijft de geschiedenis van het Middenveen: “Het Middenveen is ontstaan in een komvormige 
laagte, die zich bevindt op een noordoost-zuidwest lopende rug die twee beekdalen van elkaar 
scheidt. Rondom de laagte is een ringwal te onderscheiden. Mogelijk is er hier sprake van een 
voormalig dooimeer of pingoruïne.” 
“De historische topografische kaart van 1898 (fig. 2) laat in het gebied vier (vermoedelijke) 
veenputten zien in een hoogveentje. De overgangen vanuit het gebied naar de hoger gelegen es 
verlopen tamelijk steil.”  
“Het Middenveen heeft een bron aan de noordkant van het pad dat door het gebied loopt. Daar komt 
grondwater naar boven. In de ijstijd speelde het grondwater een belangrijke rol, zeker bij het 
ontstaan van het Middenveen. De grond van Drenthe was permanent bevroren tot zo´n 50 meter 
diep. Door die harde laag kwam het water naar boven en bevroor, daardoor ontstond een ijsheuvel, 
een zgn. ijslens. Door de aangroei barstte de opgetilde bodem en kon zonlicht bij de ijslens komen.  
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fig. 2 topografische kaart van 1898 

 

Na de ijstijd, zo’n 10.000 jaar geleden verdween de bevroren bodem en smolten de ijslenzen. Hierdoor 
bleven laagtes achter in het landschap. Deze werden door het langzaam stijgen van het grondwater, 
steeds natter en veenvorming kwam opgang. 
Het veen groeide mee, zelfs tot boven de grondwaterspiegel, als hoogveen. Deze veentjes kunnen dus 
een compleet veenpakket hebben, vanaf 15.000 jaar geleden tot op heden.” 
(pingoruìnes.nl, gea/drenthe.nl). 
 

 
 
Fig. 3 Schematische weergave van pingovorming (bron: www.pingoruines.nl/pingoruines) 

http://www.pingoruines.nl/publish/pages/123201/figuur_1.jpg
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“Een bron is heilig in de wereld van onze voorouders.  
Het turfgraven in dit veentje heeft een groot aantal archeologische vondsten opgeleverd. Deze 
vondsten beslaan de periode tussen de 4de eeuw v.Chr. en de 5de eeuw na Chr. De vondsten uit het 
Bolveen bij Taarlo zijn bijzonder. Een van de vroegste vondsten (1919) is een houten bak. Verder 
gaat het om aardewerk, een halffabricaat van een wielnaaf, halffabricaten van velgsegmenten van 
spaakwielen en spreken de bronnen nog over schoenen, bundels haar, stierhorens, een pot met 
'doppen van hazelnoten' en 'vezels', etc. Slechts een deel van de vondsten is uiteindelijk in het 
Drents Museum terechtgekomen. Dat wat bewaard gebleven is, kunnen we dateren in de Romeinse 
tijd en de volksverhuizingstijd, met andere woorden de eerste vijf eeuwen na Chr. 
De vondsten wijzen erop dat het Middenveen gedurende de Romeinse tijd en de volksverhuizingentijd 
een “offerveentje” was”. (Sanden, van der, 2008) 
“De offerveentjes vormen een uniek deel van het Drentse bodemarchief. Helaas weten we niet precies 
hoe compleet dat archief nog is. Er is veen afgegraven, maar onbekend is hoeveel. Ongecontroleerd 
opschonen - om er weer 'aantrekkelijke' waterplassen van te maken - maakt immers vaak meer kapot 
dan ons lief is. Dat laatste geldt uiteraard niet alleen voor de offerveentjes, maar voor alle veentjes. In 
het veen zit veel informatie opgeslagen, wat maakt dat deze locaties zo bijzonder en waardevol zijn. 
Laten we zuinig zijn op deze archieven.” (Boedeltje,2010). 

De huidige situatie  
Algemene informatie over vennen vinden we op geologievannederland.nl. Het rapport “Beheervisie 
van de Vennen van Taarlo” geeft een specifieke beschrijving van de plaatselijke situatie.  
 
We hebben te maken met drie veentjes: (x) verwijst naar de onderliggende kaart.  
Rotveen (1) 
Middenveen (2)  
Bolleveen (3)  

 
 

Fig. 4 huidige situatie (bron LBD) 

 
Rotveen (1, fig. 4) 
“Het Rotveen is een veentje met open water waarin een groot deel de laatste jaren verland is hetgeen 
uiteindelijk in een berkenbroekbos veranderd is.  
Een “broek” is een laaggelegen gebied dat nat blijft door opwellend grondwater (kwel) of is een langs 
een rivier of beek gelegen laag stuk land dat regelmatig overstroomt en 's winters vaak langere tijd 
onder water staat. Een broek kan variëren van een moerassig stuk veengrond tot 
uitgestrekte uiterwaarden (kleigrond). Veel broeklanden zijn onbruikbaar voor agrarische doeleinden 
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omdat ze te nat zijn. Sommige stukken broekland kunnen worden begraasd in de drogere perioden. 
Een sterk begroeid stuk broekland wordt broekbos genoemd (wikipedia.org).  
Dit bos is van het vochtige type met voornamelijk eiken beken en els. Er is een kleine overgang van 
water naar bos in de vorm van een rietkraag die ook al met berken opslag volloopt. Het is vrijwel 
onmogelijk deze rietkraag te belopen. Doordat het ven in het verleden een meeuwenkolonie is 
geweest mag er vanuit gegaan worden dat het slib en verrijkt is met fosfaten. Tevens zullen de 
afgevallen bladeren het van nature nutriënten arme water verrijken. Dit uit zich in de vorm van riet en 
bosopslag. Dit is een onomkeerbare situatie tenzij het ven uitgebaggerd wordt. Dit wordt niet 
noodzakelijk geacht. 
Rondom het ven ligt een rand van opgaande bomen en struiken waardoor het ven landschappelijk 
ingesloten ligt. In het verleden was het water van het Rotveen zichtbaar vanaf de Tuinakkers.”  

 
Middenveen (2, figuur 4) 
“Het betreft een veentje met trilveen. Er is geen open water. In het midden van het veen loopt een rug 
begroeid met struikheide die vroeger als pad diende om het achterliggende weiland te bereiken. Het 
betreft een drijvende veen substantie die dik genoeg is om er op te lopen, Het veentje groeit door de 
verrijking langzamerhand vol met berken. Aangezien dit door de voedselarmoede en zuurstofarmoede 
een langzaam proces is, is het berkenbos dat er op staat lang niet zo dicht gegroeid als normaal het 
geval zou zijn. Het Middenveen is niet in die mate verrijkt dat er riet groeit. Het is een zeer waardevol en 
kenmerkend veen. Wel valt het bos waarschijnlijk onder de boswet, hetgeen betekent dat er 
compenserende maatregelen genomen dienen te worden indien er gekapt gaat worden.”  
 
Bolleveen (3, fig. 4) 
“Dit veen is voor een deel dichtgeschoven of deels vergraven vanwege het onnatuurlijke steile talud. 
Er is een klein stukje open water. In het veen groeien veel wilgen en in het veengedeelte waar geen 
water staat of komt, staat een dicht berkenbos. Een gedeelte is tijdens de verkaveling beplant met 
bosplantsoen. Een overloop naar de sloot zorgt er voor dat het waterpeil niet te hoog komt.”  
 

Geschiedenis van het beheer van het Middenveen 
In het Middenveen won men lange tijd turf. Smalle stroken land zijn van oudsher eigendom van 
verschillende mensen. Door vererving verkleinden de stroken in de loop van de jaren steeds verder. Een 
deel van het gebied is eigendom van Staatsbosbeheer (fig. 5).  
In de jaren negentig zijn door Landschapsbeheer Drenthe, Provincie Drenthe en de Milieuraad Vries de 
onderhoudsmogelijkheden van de vennen in de toenmalige gemeente Vries bekeken. Dit resulteerde in 
een lijvig rapport met beheermaatregelen (“Bart Kuiper, 1001 vennen in Vries” 1991). Voor het 
Middenveen werd het verwijderen van opslag noodzakelijk gevonden, en voor het Bolleveen is 
voorgesteld om de afvoersloot te dempen.  
Diverse maatregelen zoals het dempen van sloten, het verwijderen van wilgen en het baggeren van 
vennen bleken echter niet uitvoerbaar. Structurele maatregelen als opslag verwijderen in het 
Middenveen was dat wel en is opgepakt en tot op heden gecontinueerd. Daarnaast zijn er in de jaren 
2007-2009 aanvullende gelden aangewend om maatregelen uit te voeren en is er een onderzoek gedaan 
naar de waterhuishouding van het Middenveen.  
In het voorjaar van 2007 neemt Hans Siegers, inwoner van Taarlo, contact op met Landschapsbeheer 
Drenthe, omdat hij bezorgd is over het voortbestaan van het Middenveen. Dit resulteert in een 
veldbezoek met een vertegenwoordiger van de Boermarken, Jantinus Kommers van de Vereniging van 
Dorpsbelangen, inwoners Hans Siegers en Riki de Vlieg en Bart Kuiper namens Landschapsbeheer 
Drenthe. Landschapsbeheer Drenthe stelde naar aanleiding daarvan een nieuw beheerplan op voor de 
drie veentjes: Beheervisie Vennen van Taarlo, versie 2007). Ondertussen gaat het noodzakelijk 
onderhoud eens in de vier jaren voor het belangrijkste middelste deel van het Middenveen door. Het 
doen van werkzaamheden door bewoners komt helaas niet van de grond.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Broekbos
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Vanaf 2012 tot 2016 hebben vrijwilligers uit Assen en scholieren de opslag uit het Middenveen 
verwijderd. In de winter 2013 /2014 zijn vrijwilligers uit Assen actief geweest om de zwaardere bomen 
te verwijderen die in het middenstuk waren gegroeid. Dit was mogelijk door de dikke winterse 
ijsvorming in het veentje. Periodiek is ook de opslag verwijderd in het kader van regulier beheer door 
Dolmans Landscaping, een aannemer. In 2017 is een strook opslag verwijderd op perceel 586 door 
Landschapsbeheer Drenthe. Een en ander is gefinancierd geld vanuit de gemeente, de provincie en 
Landschapsbeheer Drenthe. LBD heeft vanaf midden jaren tachtig de werkzaamheden steeds 
gecoördineerd.  

In 2016 wordt tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelangen de situatie van met name het 

Middenveen besproken. Dit leidt tot het oprichten van de “werkgroep Veentjes van Taarlo”, 

onderdeel van Dorpsbelangen Taarlo. Deze werkgroep richt zich in eerste instantie op het behoud 

van het Middenveen.  
De basis voor de onderhoudswerkzaamheden wordt gevormd door twee rapporten: 
“Maatregelen voor behoud en herstel van een hoogveentje bij Taarlo” en “Beheervisie van de 
Vennen van Taarlo”. 

 
Eigendomsituatie van het Middenveen  
Het veentje bestaat uit een 11 verschillende percelen met verschillende eigenaren (zie onderstaande 
kaart). Deze eigenaren zijn op één na (SBB) allen particulier. Deze particulieren krijgen geen subsidie 
om het terrein te kunnen onderhouden waardoor het terrein dreigt dicht te groeien. Dit is echter 
voorkomen door Landschapsbeheer Drenthe, een natuurbeschermingsinstantie die namens de 
particulier kan beheren, echter alleen na goedkeuring van de eigenaar. Hierdoor kunnen adequate 
maatregelen genomen worden. Landschapsbeheer begeleidt actief de werkgroep Veentjes in Taarlo. 
Ze levert het gereedschap, treedt in overleg met de gemeente Tynaarlo en geeft adviezen in het 
beheer.  
 

 

 
 
fig. 5 Overzicht eigenaren 

 

  

http://www.taarlo.net/files/hydrologische-maatregelen-voor-behoud-en-herstel-van-hoogveentje-bij-Taarlo_oyra4hbd.pdf
http://www.taarlo.net/files/Beheervisie-veen-Taarlo-2007-2017_k01j8nmc.pdf
http://www.taarlo.net/files/Beheervisie-veen-Taarlo-2007-2017_k01j8nmc.pdf
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Gebiedsbeschrijving  
Flora en fauna 

“De kern van het Middenveen is van grote natuurhistorische waarde gelet op het voorkomen van 
verschillende Rode Lijstsoorten waaronder Lavendelheide, Ronde en Kleine Zonnedauw, Kleine 
veenbes en Eenjarig wollegras. Rondom deze natte kern wordt het beeld bepaald door Zachte berk, 
Ruwe berk en Vuilboom, met in de ondergroei dominantie van Pijpenstrootje en het frequent 
voorkomen van Brede stekelvaren.  
Het gebied wordt aan alle kanten omgeven door hoger gelegen akkers, die deel uitmaken van de es 

van Taarlo.  

Hoogveen (www.geologievannederland.nl) 
Hoogveen, sphagnum, is veen dat zich voedt met regenwater, bij nat weer zuigt het zich vol en wordt 
bol van het water. In het gebied liggen enkele veenputten die in verschillende stadia van verlanding 
verkeren. In een aantal kleine putten met open water domineert Snavelzegge of Waterveenmos. 
In het centrale deel bevindt zich een grote put aan de oostzijde van een door het terrein lopende dam. 
Hierin vinden we een zeer fraai ontwikkelde hoogveenvegetatie met Fraai veenmos. Er groeit, Eenarig 
wollegras, Lavendelhei, Kleine veenbes en Ronde zonnedauw, terwijl ook Veenpluis, en Gewone 
dophei veel voorkomen. Meer achterin het gebied ligt een gagelbosje.  

Gedegenereerde natte heide: dominantie van Pijpenstrootje en verbossing  
Buiten de verlande veenput groeit een slecht ontwikkelde natte hei, waar Gewone dophei nauwelijks 
voorkomt. Pijpenstrootje voert de boventoon en verder is sprake van en een sterke opslag van Zachte 
berk en Vuilboom. Deze begroeiing geeft aan dat de grondwaterstand te laag is voor ontwikkeling 
van een hoogveenvegetatie.  

Struweel en bos  
Het grootste deel van het gebied verbost. Dit is gebeurd door Zachte en Ruwe berk met Vuilboom in 
de struiklaag. In de ondergroei domineert Pijpenstrootje, terwijl Brede stekelvaren frequent aanwezig 
is. Langs de akkerranden groeit ook veel Braam. De aanwezigheid van deze vegetatie duidt erop dat 
het voormalige hoogveen is verdroogd.  
 

                       

Ronde zonnedauw                              Kleine zonnedauw    Slank wollegras 



9 
 

Flora 

Er zijn in het kleine terreintje zes soorten aangetroffen die staan op de Rode Lijst van bedreigde 
plantensoorten (tabel 1). Hiertoe behoren drie kwetsbare soorten: Eenarig wollegras, Kleine veenbes 
en Lavendelhei. Drie soorten zijn beschermd volgens de Flora- en Faunawet (tabel 2- soorten): Kleine 
en Ronde Zonnedauw en Wilde gagel (Boedeltje, 2010). 
 

 
Tabel 1. Plantensoorten van de Rode Lijst en plantensoorten die beschermd zijn volgens de Flora- en Faunawet 

 

Fauna 

In 2016 is het hele gebied rond Taarlo geïnventariseerd wat betreft voorkomende vogels (Dijkstra, 
Landschapsbeheer Drenthe). Specifiek in het Middenveen zijn geteld: 
Boompieper, Geelgors, Houtsnip, Buizerd en Grasmus. Deze soorten houden van overgangen van bos 
naar heide. Ook zijn de Boomkruiper en de Matkop gezien. Dit zijn typische bosvogels. De Matkop 
houdt van vochtige broekbossen (met berk/els). 
De in het veen voorkomende vuilboom is aantrekkelijk voor de Grauwe Klauwier, die wel in de 
omgeving voorkomt, maar in het veen nog niet gesignaleerd is. Naar andere voorkomende dieren is 
geen onderzoek gedaan. Er zijn echter wel sporen gevonden van reeën.   
 
 

      
Houtsnip            Geelgors 
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Bedreigingen en kansen van het Middenveen 
Bedreigingen  
In het kader van de effectgerichte maatregelen is in opdracht van Landschapsbeheer Drenthe een 
rapport samengesteld om de ecologische waardevolle samenstelling van het Middenveen te laten 
bestuderen. Daarbij zijn watermonsters genomen en de peilschommelingen in kaart gebracht. Dit 
resulteerde in het rapport: “Hydrologische maatregelen voor behoud en herstel van een hoogveentje 
bij Taarlo”. In dit rapport wordt een aantal knelpunten en oplossingen gesuggereerd. De volgende 
punten worden genoemd:  

- De omliggende akkers zijn in intensief in gebruik. Onder meer maïs, aardappelen en gerst 
worden verbouwd. Het is het mogelijk dat, behalve verdroging, ook bemesting een negatieve 
invloed heeft op het natuurgebiedje. Met voedingsstoffen verrijkt landbouwwater dringt via 
ondiepe grondwaterstromen het gebied binnen. Ook stroomt bij hoge neerslaghoeveelheden 
water dat afkomstig is van de akkers direct het gebied binnen. Aan de oostzijde gebeurt dit 
via een opening in de ringwal en een hiermee verbonden sloot, aan de zuidzijde stroomt het 
direct van de akker het lager gelegen Middenveen in.  

- Verdroging door opschot in het Middenveen. Zaailingen van m.n. berken waaien in het open 
stuk, kunnen goed groeien in zowel vochtige als droge omstandigheden en onttrekken veel 
water aan de grond. Daarnaast worden door de bladval in de herfst veel voedingsstoffen 
toegevoegd, terwijl hoogveen vooral gedijt in een voedselarme omgeving 

- Verdroging door de aanwezigheid van de noordelijke afwateringssloot in het bos, de diepe 
sloot tussen het Middenveen en de akker aan de noordzijde en de bermsloot aan de 
westzijde;  

- Het dalen van de grondwaterstanden in het voorjaar en de zomer heeft tot gevolg gehad dat 
het hoogveen buiten de kern heeft plaatsgemaakt voor vegetaties met Pijpenstrootje en 
Berkenbos. Zelfs natte heide, die hier als licht uitgedroogd hoogveen moet worden 
beschouwd, is niet meer goed ontwikkeld.  

 
Kansen  
Voor de conservering van nog aanwezige archeologische relicten is het handhaven en/of herstellen 
van het oorspronkelijke grondwaterpeil van groot belang (Mars 2000). Om deze redenen wordt 
voorgesteld om de volgende maatregelen uit te voeren (fig. 6).  

- Het dempen van de noordelijke ontwateringssloot in het veentje;  

- Het verondiepen van de noordelijke grenssloot tussen veentje en akker. De diepte van de 
sloot bedraagt maximaal 0,8 m;  

- Het verondiepen van de bermsloot tot maximaal 0,8 m diepte;  

- Het weer sluiten van de ringwal aan de oostzijde;  

- Het opwerpen van een wal aan de rand van de akker aan de zuidzijde opdat water niet meer 
rechtstreeks het veentje in stroomt;  

- Het instellen van een randenbeheer zonder bemesting in de akkers die aan het natuurgebied 
grenzen. Daarbij heeft het gebied aan de oost- en zuidzijde de hoogste prioriteit. De breedte 
van deze rand bedraagt 30-40 m. Er zal een vergoeding voor gederfde inkomsten tegenover 
moeten staan.  

        
Aanvullende maatregelen  
Indien de anti-verdrogingsmaatregelen worden uitgevoerd zal de grondwaterstand in het gebied 

stijgen,  

- waardoor de hoogveenkern zich iets zal uitbreiden en  

- waardoor de Pijpenstrootjevegetatie zich deels zal ontwikkelen tot veenmosrijke natte heide. 

- In het centrale deel zullen de berken sterven. Aan de randen zal er berkenbos blijven bestaan.  



11 
 

- het bos op de randwal te laten staan, het bos binnen de randwal regelmatig (eens in de 10 

jaar) worden afgezet.  

- het aanwezige graslandterreintje binnen het gebied van eenmaal per jaar maaien en maaisel 

afvoeren.  

 
Deze voorgestelde maatregelen zijn tot nu toe niet uitgevoerd, enerzijds vanwege de consequenties 
voor de betrokken boeren, anderzijds omdat het voor de werkgroep een (te?) complex probleem is 
waarin verschillende partijen, zoals gemeente, waterschap en grondeigenaren, gekend moeten worden 
en toestemming moeten verlenen.  

Beheervoorstellen 
In 2017 heeft Landschapsbeheer Drenthe de bestaande visie t.a.v. het beheer van de vennen de 
haalbare opties geactualiseerd in het rapport “Beheervisie van de “Vennen van Taarlo”, Gemeente 
Tynaarlo. 
In het rapport is beschreven of het noodzakelijk is om de onderhoudstoestand van de vennen te 
verbeteren en zo ja, welk beheer er van toepassing is om de natuurwaarden en de diversiteit te 
verhogen, met behoud van cultuurhistorische waarden. Daarbij zijn met name de haalbare 
mogelijkheden voor korte termijn beschreven. Naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen in 2018 is 
deze visie in nuance iets aangepast. Onderstaande beheervoorstellen worden voorgesteld. 
 

 
 
Fig. 6 maatregelenkaart  
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Middenveen 
 

 
 
Fig.7 Kaart van Middenveen met voorstellen tot beheermaatregelen (bron LBD) 

 
 “Dit dichtgegroeide veen met deels veenmossen en deels met berken is zeer de moeite waard om deze 
niet te laten verbossen. De volgende maatregelen worden voorgesteld (fig. 7) 
A: Verwijderen opslag 1e prioriteit Gagel laten staan. Jaarlijkse activiteit 
B: Verwijderen opslag 2e prioriteit. (gebied B/D een zoom vegetatie in stand houden) driejaarlijks of 
jaarlijks in fasen,  
C: Verwijderen opslag 3e prioriteit vergroten veentje door bomen te verwijderen.  
D: vuilboom vegetatie in stand houden. Verwijderen van berken periodiek 5-jaarlijks te kappen. Dit om de 
invloeden in het veen te beperken. Zaak is om de berkvormers er tussen uit te halen om hinder van 
zonlicht en bladeren te beperken. 
 
In het kader van vervolgbeheer is het interessant om te kijken welke eigenaren betrokken zijn in 
verband met het nemen van de verantwoordelijkheden in het beheer. Staatbosbeheer is eigenaar van 
een drietal percelen (perceel 592, 593, 586). De overige percelen zijn in eigendom van particulieren. Het 
beheer van de particulieren wordt overgenomen door Landschapsbeheer Drenthe en in het verleden 
zijn de percelen van SBB ook in hun beheer geweest. In het kader van de verantwoordelijkheid van 
beheer en de consequenties, is het verstandig om de gevolgen bij de verantwoordelijke instantie, in dit 
geval SBB en LBD te leggen, in samenwerking met de bewoners van Taarlo. Zo zullen afspraken gemaakt 
moeten worden met SBB over het beheersen van de opslag op het perceel 586 (voornamelijk vuilboom) 
en de bosvorming op de percelen van 592 en 593. De voorkeur van de LBD en de werkgroep gaat uit 
naar beheer van opslag door beweiding door geiten op perceel 586 en de bosvorming door te laten gaan 
op de beide andere percelen. Op de percelen van de particulieren in het centrale deel waar het trilveen 
ligt, moet het accent liggen op het globaal te verwijderen van de bosvorming zodat de veenvorming 
ongestoord zijn gang kan gaan.  
  

C 

A 

B 

D 
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Rotveen: 
 

 
 
Fig. 8 kaart van het Rotveen met beheersmaatregel (bron LBD)  

 
“Dit waterrijke en min of meer verrijkt veen is aan de noordkant aan het verlanden en ontwikkeld een 
berkenbos. Maatregel: niets doen.  
Rondom het veen ligt een boom- en struiken rijke gordel. Het is aan te bevelen voor het door zicht op het 
veen om een strook van ongeveer 10 meter te verwijderen” (fig. 8, zie pijlen).  
 
Bolleveen: 

 

Fig. 9 Kaart van Bolleveen met voorstellen tot beheermaatregelen (bron LBD) 

 
Het nemen van de beheermaatregel heeft een lage prioriteit. Dit veen is waterhoudend en heeft een 
divers bomen en struikenbestand welke redelijk in evenwicht is. Maatregel B is een aanplant van bomen 
en struiken die daardoor onnatuurlijk in samenstelling en structuur is. Door de jaren heen zal het bosje 
zichzelf als een natuurlijk geheel ontwikkelen zoals de laatste 30 jaar te zien is. Maatregelen in het ven is 
door de waterstand een moeilijk te benaderen situatie en daardoor niet uitvoerbaar. Mocht het water 
verder zakken dan zouden de volgende maatregelen genomen kunnen worden (fig. 9):  

B 

C 

D 



14 
 

“B: Deze aangeplante beplanting zal gedund kunnen worden  
C: Wilgen hier en daar verwijderen. Ook oude wilgen laten staan.  
D: Wilgen gefaseerd kappen om de 5 jaar (verjongen). In het noorden wilgen laten staan. 
Het paarse ingekleurde deel betreft een aanduiding op de topografische kaart om heideachtige 
vegetaties aan te duiden: deze is reeds volledig verbost en de verbossing is onomkeerbaar.”  

 
Geraadpleegde bronnen 

o Boedeltje, G. (2010) Hydrologische maatregelen voor behoud en herstel van een 

hoogveentje bij Taarlo, Bureau Daslook, Bosgroep, Lochem 

o B.W. Kuiper Beheer visie van de “Vennen van Taarlo”, Gemeente Tynaarlo, Opdrachtgever: 
Landschapsbeheer Drenthe, Rapportnummer: F&F 2007-5, Assen, juli 2007 Onderzoek en 
rapportage, aangevuld in 2016, aangepast najaar 2012, voorjaar 2017 

o Sanden van der, W. (2008) Offerveentjes in Drenthe, een laatste rustplaats, Drentse 

Landschap, nr. 59 

 

Geraadpleegde websites 
o http://www.geologievannederland.nl/landschap/landschapsvormen/hoogveen,  

d.o.a. 26-06-2018 
o http://www.pingoruines.nl/pingoruines/, d.o.a. 13-06-2018 

o https://gea-drenthe.nl/pingos-en-pingoruines.html, Huisman, H. d.o.a. 13-06-2018 

o https://www.natuurwerkdag.nl, d.o.a. 20-7-2018 
o https://www.nldoet.nl/de-grootste-vrijwilligersactie-van-nederland-15-16-maart-2019, 

d.o.a. 11-07-2018 
o https://nl.wikipedia.org/wiki/Broek_(landschap), d.o.a. 26-06-2018 

 
 
 
 

 

http://www.geologievannederland.nl/landschap/landschapsvormen/hoogveen
http://www.pingoruines.nl/pingoruines/
https://gea-drenthe.nl/pingos-en-pingoruines.html,cHuisman
https://www.natuurwerkdag.nl/
https://www.nldoet.nl/de-grootste-vrijwilligersactie-van-nederland-15-16-maart-2019
https://nl.wikipedia.org/wiki/Broek_(landschap)

