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iNleidiNG Tussen Roden en Leek ligt een gebied waar de Vereniging 

tot Behoud Natuurschoon “Nietap, Leek en omgeving” en 

Staatsbosbeheer natuur beheren. De eigendommen van beide 

organisaties liggen hier door elkaar. Daarnaast is er nog parti-

culier eigendom. Het ligt voor de hand om voor een gebied 

dat landschappelijk, ecologisch en hydrologisch zo’n eenheid 

vormt, ook een maatregelenvoorstel op te stellen aan de hand 

van een gezamenlijke visie. Toch is het al heel lang geleden dat 

de twee organisaties zo intensief samenwerkten. 

Bij de oprichting van de Vereniging Natuurschoon in de jaren 

twintig van de vorige eeuw was er een nauwe band tussen 

de twee, tussentijds was er ook regelmatig contact. Maar nu, 

bijna honderd jaar later, zijn die banden weer volop aange-

haald. Er is een werkgroep ingesteld die bestond uit drs. Roos 

Veeneklaas (ecoloog bij de Bosgroep Noord-Oost Nederland 

en ingehuurd door de Vereniging Natuurschoon), drs. ing. Jori 

Wolf (landschapshistoricus bij Staatsbosbeheer), Dr. ir. George 

Fransz (ecoloog en vrijwilliger bij Natuurschoon), Henk Warners 

(medewerker beheer bij Staatsbosbeheer), (Jerrit Veenstra, 

vice-voorzitter van de Vereniging Natuurschoon) en ing. Aaldrik 

Pot (voorzitter en boswachter bij Staatsbosbeheer). 

De werkgroep had als opdracht om een beheervisie te 

schrijven. Er zijn drie avonden gehouden in Nietap en Roden 

waar iedereen welkom was. Hier werd niet alleen informatie 

gegeven door de beschikbare kennis te delen of te presente-

ren, maar werd vooral ook informatie ingewonnen door ruimte 

te geven voor inbreng. De gezamenlijke kennis en belangen 

zijn samengevloeid in voorliggende visie en beheerplan, zodat 

de prachtige waarden die dit gebied herbergt beter tot hun 

recht komen!
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ligging gebied
De gronden tussen Leek en Roden behoorden in het verleden 

tot het landgoed (de Havezathe) Terheijl. Dat landgoed was 

met zo’n 1700 hectare veel groter dan de oppervlakte die 

tegenwoordig het natuurgebied beslaat. Een deel van die 

gronden is vanaf de jaren twintig als natuur in beheer bij de 

Vereniging Natuurschoon. Vanaf de jaren zestig van de vorige 

eeuw heeft ook Staatsbosbeheer er gronden in beheer.

Het gebied ligt op de overgang van het Drents Plateau richting 

de laagte van het Leekstermeer. Vooral de grote variatie in 

bodemtypes, waaronder de zeldzame dagzomende potklei, 

geven extra waarde aan het gebied en bieden kansen voor 

veel bijzondere vegetatietypen. Landschappelijk gezien is het 

een kleinschalig gebied, met kenmerken van het esdorpen-

landschap in de omgeving. Aan de oostkant van het gebied 

ligt een waterwinbedrijf en aan de noord- en zuidzijde is de 

bebouwing van Nietap en Roden door de jaren heen opge-

schoven tot de rand van het gebied. 

Actuele ontwikkelingen
In 2009 is de Intergemeentelijke Structuurvisie Leek-Roden 

vastgesteld (IGS). Een van de ambities hierbinnen is de ver-

sterking en ontwikkeling van landschap, natuur en recreatie in 

samenhang met wonen, werken en infrastructuur. De landgoe-

derenzone Nienoord-Terheijl-Mensinge is de groene ruggen-

graat van het gebied. In dat kader is in 2011 een schetsschuit 

gehouden voor Terheijl, georganiseerd door Dienst Landelijk 

Gebied. De uitkomsten van de schetsschuit hebben overigens 

geen officiële status, dit betrof een vrijblijvende gedachten-

wisseling. Deels worden ideeën uit de Schetsschuit in deze 

visie ondersteund, maar gedachten zoals de functie van een 

‘Central Park’ niet.

Staatsbosbeheer heeft geen actueel beheerplan voor dit 

gebied, wel zijn er natuurdoeltypen benoemd die leidend 

zijn voor het reguliere beheer. Deze zijn inmiddels omgezet 

in beheertypen die ook op de provinciale kaart staan. De 

Vereniging Natuurschoon heeft voor de FSC-certificering in 

2005 een beheerplan opgesteld, dit beheerplan loopt tot 2015. 

Dit beheerplan is wat op hoofdlijnen en gaat over geïntegreerd 

bosbeheer in vrij algemene zin. 

De visie die Natuurschoon en Staatsbosbeheer bij deze samen 

opstellen is tevens de input die beide organisaties geven 

voor de toekomst van Terheijl. Het geeft richting binnen IGS, 

gefundeerd vanuit de waarden die volgens beide beheerders 

van belang zijn in dit gebied. Het stelt nadrukkelijk niet alleen 

grenzen, maar laat ook zien waar ruimte is.

GROENE RUGGENGRAAT MET STERKE 
SPIN IN ‘T WEB

verslag van 29 en 30 juni 2011

Schetsschuit Terheijl

Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van 

morgen. Als publieke organisatie met kennis van het landelijk 

gebied zorgen wij dat beleid wordt uitgevoerd. Wonen, werken 

en recreëren in een mooi en duurzaam ingericht Nederland. 

Met waarde volle natuur, ruimte voor water en gezonde 

landbouw. Daar zetten wij ons voor in, samen met bewoners, 

overheden en belanghebbenden. Van ontwerp tot realisatie.

Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen
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gegaan. De stobben die bij het eilandje van het  Vagevuur te 

voorschijn kwamen gaven nog wel een aanwijzing, het bleken 

8000 jaar oude grove dennen. Het klimaat was toen droger en 

warmer dan de periode daarvoor. Den en hazelaar kwamen 

toen veel voor in Nederland.

Ergens in de Middeleeuwen ontstond de bewoningskern waar-

uit het huidige Terheijl is voortgekomen. Het lag aan de rand 

van het Drents plateau waar zich een groot hoogveen bevond. 

De invloed van de mens neemt hier vooral toe op het moment 

dat het in gebruik wordt genomen door het Cisticiënzer 

klooster uit Aduard. Rond 1200 heeft het klooster een deel van 

het hoogveen in bezit. In de kronieken van het klooster wordt 

het gebied benoemd, in eerste instantie heet het De Helle. 

Het was het verst weg gelegen eigendom van het klooster en 

monniken werden hier heen gestuurd als boetedoening, ze 

gingen ‘Ter Helle’. Op een kaart van 1707 is die naam nog terug 

te vinden, terwijl die toen waarschijnlijk al niet meer in gebruik 

was.

Voor het plangebied zou een boek geschreven kunnen worden 

over de historie, in deze beheervisie beperken we ons echter 

tot de hoofdlijnen uit de geschiedenis en tot de nog in het 

landschap zichtbare fasen of elementen uit het verleden.

eerste menselijke activiteiten
De oudste menselijke activiteiten die bekend zijn in deze 

omgeving betreffen bewoning in de omgeving van Nietap. In 

het gebied zelf zijn geen archeologische vondsten bekend. Er 

zijn nog wel sporen zichtbaar uit de periode voordat de mens 

het gebied in gebruik nam. Het Vagevuur en het Meijerings-

ven zijn pingoruïnes ontstaan in de koudste periode van de 

laatste ijstijd (ca 25.000-18.000 BP). Pingo’s waren ijslenzen van 

bevroren grondwater, door aangroei van het ijs werd de grond 

omhoog geduwd waardoor een heuvel ontstond. In latere war-

mere tijden smolt het ijs en gleed de grondlaag van de ijslens, 

waardoor veelal ringwallen ontstaan zijn. Er is dan sprake van 

een pingoruïne. In het midden van de pingoruïne bleef een 

natte laagte over die door de eeuwen heen volgroeide met 

veen. Als die veenlagen ongestoord zijn gebleven, herbergen 

ze veel onderzoeksmateriaal. Het stuifmeel dat er in is gewaaid, 

is goed bewaard gebleven in het natte veen. Door het stuif-

meel te analyseren en dateren wordt duidelijk welke soorten er 

in welke perioden dichtbij de pingoruïne voorkwamen. Zowel 

het Vagevuur als het Meijeringsven zijn onderzocht. Bij beide is 

er materiaal van zo’n 13.000 jaar oud aangetroffen. In eerste in-

stantie ging het bij beide vooral om berk en wilg, later gevolgd 

door grove den. In de omgeving van het Vagevuur was kraai-

heide een kensoort. De recentere veenlagen uit het Holoceen 

(vanaf zo’n 10.000 jaar geleden) zijn helaas niet goed te beoor-

delen. Het veen werd in latere tijden door mensen gebruikt als 

brandstof en daarmee zijn de pollen uit het Holoceen verloren 

hiSToriSche 
oNTWiKKeliNG

 BP is before present, present is in deze notatie 1950

Kaartfragment, kaart 1707
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± 1200 - 1580 – de monniken
De monniken veranderden het landschap vooral op het 

gebied van de waterhuishouding en ontginning. Het gebied 

of de waardering van het gebied, of beide, veranderden. Van 

strafoord voor boetedoening en zwaar ploeteren in hoogveen 

en potklei, veranderde het na een paar eeuwen in een locatie 

waar de abten zelf heengingen, er werd een kapel gebouwd 

en er was een vroege parkaanleg. In de periode 1549-1574 

werd er een buitenverblijf voor de abten gebouwd, Ter Helle 

wordt dan TerHeijl! De reformatie in 1580 betekende het einde 

voor klooster Aduard dat in brand werd gestoken. De gronden 

bij Terheijl werden eigendom van de Staten Stadt en Lande.

In de natuurterreinen is weinig dat nog concreet iets laat zien 

van de belangrijke periode waarin de monniken het gebied in 

gebruik namen en veranderden van wildernis en hel tot een 

paradijs. Mogelijk is er nog een oude begraafplaats van de 

monniken, maar waar precies is onbekend. Het landschap dat 

de monniken hier aantroffen was heel anders dan het huidige 

landschap. In de veldnamen zitten overigens nog wel veel 

verwijzingen naar deze periode!

1632-1920 – Van havezathe naar keuterijen
Na verschillende ver- en aankopen, verkrijgt het gebied in 

1632 de status van Havezathe als het in handen is van Caspar 

van Ewsum. In de periode van havezathe en landgoed veran-

dert het gebied weer van karakter. De familie Sloet verbouwt 

het huis in 1783 en legt een tuin aan in Engelse stijl. 

De havezathe beslaat overigens een veel groter gebied dan 

het huidige natuurgebied, het omvatte ongeveer 1700 hectare. 

Het huis lag aan de westzijde van de weg, aan de kop van de 

Kaartbeeld uit 1812, gemaakt door J.K. Immeling
Duidelijk zijn de vele akkers rond TerHeijl (wit). Bos is geel aangegeven
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vooral uit kleine keuterijen waar het hard werken is. In een 

reisverslag van dominee Craandijk uit 1906 staat het als volgt 

omschreven:

Land van veen en heide, onaanzienlijk buurtschap van hutten, 

lage huisjes en keuterijen. Onbegaanbare wegen en niets dat 

het oog boeit - Reisverslag dominee Craandijk 1875-1884

Juist deze kleinschaligheid en verscheidenheid aan landschap 

met opgaand bos, hakhout akkertjes, graslandjes, houtwallen 

en heide wordt een paar decennia later hogelijk gewaardeerd 

als natuurschoon. 

1921 – Natuurschoon
In 1921 dreigde bij verkoop een deel van het bos en de lanen 

rond Terheijl gekapt te worden. Bewoners van Nietap wilden 

dit tegengaan, ze richtten de Vereniging Natuurschoon op en 

vroegen een kapverbod aan bij Staatsbosbeheer. Dat lukte. Ze 

zamelden daarna geld in en kochten lanen, bossen en weilan-

den aan. In de begintijd van de Vereniging zijn er allerlei zaken 

aangelegd om te recreëren. Er werden open ruimtes en vijvers 

(met ‘goudvisschen’) aangelegd. In 1928 schenkt Prins Hendrik 

herten voor het hertenkamp. Ook is er een open plek met 

spreekgestoelte waar bijeenkomsten georganiseerd konden 

worden. Vakantiehuisjes zorgden door verhuur voor inkomsten. 

Meester Posthuma was de eerste voorzitter. Hij liet een fraaie 

uit stenen opgetrokken bank na die is ontworpen door H.C. Hil-

lebrands en gemaakt door Geert Stoffers. H.C. Hillebrands was 

als penningmeester de jarenlange ‘motor’ van de vereniging. 

Veel van zijn ideeën zijn nu nog terug te vinden in het gebied. 

Hillebrands leefde van 1883 tot 1947.

kenmerkende Toutenburg singel die 1790 werd aangelegd 

door Willem de Lille. De tuin bevond zich ook daar. De naam 

Toutenburg is afkomstig van de gelijknamige ruïne bij Vollen-

hove. Bij de restauratie van Huize Terheijl zijn stenen van deze 

ruïne gebruikt. 

Een volgend ijkpunt in de geschiedenis waar zich een land-

schappelijke verandering afspeelt, is in de periode dat baron 

Westerholt de havezathe in handen heeft (tot 1853). Het 

landgoed wordt verfraaid, maar er wordt ook een steenfabriek 

gebouwd, er wordt ontgrond en veel bos aangelegd.

In 1853 wordt het huis verkocht en gesloopt. Het eigendom 

valt dan uit elkaar en er komen verschillende kleine eigenaren. 

De familie Pel-Santee is de laatste eigenaar met grootgrondbe-

zit in het gebied. In feite komt er met de sloop van het huis en 

de verdeling van de gronden over veel kleine eigenaren een 

eind aan de periode van ‘paradijs’. Het gebied bestaat daarna 

De Vereniging Natuurschoon heeft altijd de balans gezocht en 

gevonden tussen natuurbehoud en bescherming en recreatie 

in de natuur. Het doel van de vereniging is in de statuten als 

volgt omschreven:

De Vereniging heeft ten doel het behoud van het in bezit 

van de vereniging zijnde natuurschoon voor Nietap, Leek 

en omstreken, in de ruimste zin van het woord. Zij tracht 

dit doel ondermeer te bereiken door de aankoop van grond 

en door de aanleg, aanplant en onderhoud van bossen. 

De toegankelijkheid wordt mogelijk gemaakt door aanleg 

en onderhoud van wandel- en fietspaden, voor zover de 

natuurwaarde daardoor niet wordt benadeeld of bedreigd.

1960 – Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer komt als beheerder van natuur in dit gebied 

pas in 1960 in beeld. De eerste eigendommen zijn het heide-

veldje en een aantal hakhoutpercelen. Het is aangekocht als 

natuurreservaat vanwege de hoge botanische (onder andere 

beenbreek) en ornithologische waarden. Het heideterrein was 

alleen toegankelijk als er toestemming was van de natuur-

beschermingsconsulent. In het beheerplan van 1970 wordt de 

grote variatie aan bodemtypen met bijbehorende variatie in 

vegetatietypen hoog gewaardeerd.

De eerste link tussen Natuurschoon en Staatsbosbeheer lag 

bij de oprichting van de vereniging toen Staatsbosbeheer het 

gevraagde kapverbod verleende en adviseerde bij beheer. 

In de periode die volgde werd er naast elkaar gewerkt. In de 

afgelopen decennia is er altijd een goede verstandhouding 

geweest tussen beide organisaties. Ten minste een keer per 

jaar werd er overleg gevoerd. Nu, in 2013, is de samenwerking 

Havezate Terheijl voor 1853, Jan Reijnders
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rijen en armoede. De kleinschaligheid en armoe van de keute-

rijen in een afwisselend landschap werd kleinschalige natuur. 

Er zijn verhalen en sporen uit alle lagen van de tijd. Sommige 

zichtbaar en andere alleen nog in verhalen, die sporen zijn niet 

alleen van historisch, maar ook van ecologisch en recreatief 

belang.

Landschappelijk is de afwisseling die voortgekomen is uit de 

verschillende bodemtypen met het daarop volgende menselijk 

gebruik van grote waarde. 

relicten en veldnamen
Om de historie een plek te geven is er een relictenkaart 

gemaakt met daarop plaatsen van herinnering. Hierop staat 

aangegeven waar wat te zien is of te zien is geweest. Deze 

kaart zal echter nooit compleet zijn.

Daarnaast is er een veldnamenkaart samengesteld. Veldnamen 

zeggen veel over het verleden van de betreffende plek. De 

veldnamen kunnen inspiratie bieden voor de toekomst.

landschapsveranderingen
De laatste eeuwen heeft het kleinschalige karakter steeds de 

boventoon gevoerd. Het gebied is kleiner geworden door uit-

breiding van infrastructuur en dorpen. Ook is in de basis, vooral 

op het gebied van de waterhuishouding, veel veranderd door-

dat er diepere sloten zijn aangelegd. Het kleinschalige karakter 

is gebleven, evenals een deel van de lanenstructuur. De locatie 

van een aantal bospercelen en het heideterrein is constant ge-

bleven door de tijden heen. Wel is er veel afwisseling geweest 

in akkertjes, bosjes en graslanden. Ook in het huidige beeld 

bestaat het landschap uit veel verschillende landschapstypen 

die door de grote variatie in bodem steeds weer anders is. Bos 

op zand, is anders dan bos op potklei. De akkertjes zijn echter 

vrijwel uit het beeld verdwenen. Bovenstaande kaarten geven 

de verschuivingen aan in bos en heide.

conclusie historie
Het landschap van Terheijl is door de eeuwen heen steeds 

veranderd van karakter. De wildernis en hel die de monniken 

er aantroffen werd omgevormd tot een paradijs. Het paradijs 

bleef voortbestaan bij de havezathe, maar verwerd tot keute-

±1820 ±1820

1935 1903

1903 ±1850

2011 2011

Bosontwikkeling vanaf 1820 tot heden Heideontwikkeling vanaf 1820 tot heden

weer versterkt en is de meerwaarde van een gezamenlijke 

beheersvisie reden voor intensiever contact. 

Samen staan de organisaties voor behoud en ontwikkeling 

van natuur- en landschap met de mogelijkheid voor natuur-

recreatie.

Conceptbrief met verzoek voor het kapverbod
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Huidige topografische kaart met veldnamen
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Kaart 1900 met veldnamen
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landschapecologische waarden
De dagzomende potklei komt alleen in Drenthe en Friesland 

lokaal voor en is daarmee van nationaal belang. Daarnaast 

is de overgang van potklei naar vlakvaaggronden (dit zijn 

minerale gronden zonder duidelijke ontwikkeling van lagen), 

keileem- en podzolgronden belangrijk. Door deze gevarieerde 

bodemovergangen en het kleinschalige landschap met een 

afwisseling van bos, houtwallen, open gebieden en water is 

een kenmerkend landschapsecologisch geheel ontstaan. 

Natuurwaarden
Het kenmerkende gevarieerde landschap levert een afwis-

seling van verschillende vegetatietypen op. Bijzonder voor 

Drenthe zijn de zogenaamde Elzen-vogelkersbossen die onder 

Het gebied herbergt belangrijke waarden op het vlak van 

ecologie, cultuurhistorie, landschap en beleving. Het gebied 

Terheijl kan gekarakteriseerd worden als een kleinschalig land-

schap van bos en graslanden, gelegen op diverse bodem-

typen waaronder potklei. Door de potklei is er sprake van 

stagnerend en afstromend oppervlaktewater, wat resulteert in 

grote variatie in grondwaterstanden binnen het gebied. Het 

ondiep voorkomen van de potklei en de relatieve kalkrijkdom 

zorgt voor een zeer bijzondere en rijke vegetatie. De winning 

en verwerking van potklei voor stenen heeft ook zijn sporen 

achtergelaten in het landschap. 

Hieronder worden de belangrijkste natuurwaarden en land-

schapsecologische waarden benoemd. Wanneer deze waarden 

van nationale betekenis zijn, is dit expliciet aangegeven. 

WAArdeN

Foto’s: J. Hlasek

v.l.n.r. boven: Bosereprijs, Boszegge, Groot heksenkruid
v.l.n.r. onder: Muskuskruid, Heelkruid, Ruige veldbies, Schildereprijs
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bosereprijs, boszegge, bleke zegge, heelkruid, muskuskruid, 

groot heksenkruid, tweestijlige meidoorn, grote keveror-

chis, bosaardbei, welriekende agrimonie, reuzenzwenkgras, 

bleeksporig bosviooltje, schedegeelster, klein glidkruid. 

De tweestijlige meidoorn is in Nederland erg veel aange-

plant maar kent alleen langs de grote rivieren en rond Roden 

natuurlijke groeiplaatsen. In het Natuurschoon-gebied komen 

bovendien zeer zeldzame meidoornkruisingen voor. (zie ook 

Maes, 1996)

De goed ontwikkelde en oudere bosgronden herbergen ken-

merkende vegetatietypen. Het oudste bosperceel is tenminste 

sinds 1820 als bos in gebruik, het overige bos is veelal in 1850 

aangelegd. Een deel van het bos was als hakhout in gebruik. 

Deze (voormalige) hakhoutvegetaties worden gekenmerkt 

door rijke ondergroei met onder meer bosanemoon. 

Door het voorkomen van ondiepe keileem in de ondergrond 

blijft de nog aanwezige heide vrij vochtig. Op deze heide 

komen ook zeldzame en kwetsbare soorten voor zoals been-

breek, klokjesgentiaan en gagel.

Mossen en paddenstoelen 

Het gebied is in het kader van het Mycologisch Meetnet geïn-

ventariseerd op paddenstoelen. In totaal zijn ruim 300 soorten 

gevonden. Terheijl behoort volgens de Mycologische Vereni-

ging tot een van de tien belangrijkste paddenstoelengebieden 

van Drenthe. Soorten als de kleiboschrussula en de pronksteel-

boleet zijn specifiek gebonden aan de grondslag zoals die te 

vinden is op Terheijl. Over mossen in het gebied is weinig tot 

niets bekend. 

De bijzondere vegetatietypen en bijzondere plantensoorten 

zijn vooral te vinden op relatief kalkrijke gronden in Limburg en 

in sommige delen van Twente. Alleen hier zijn ze strikt gebon-

den keileem- en lössgronden.

flora

Een aantal bijzondere, (nationaal) belangrijke plantensoorten 

die in bovengenoemde vegetatietypen voorkomen zijn:

andere aan potklei zijn gebonden. Zij komen in afwisseling 

voor met vochtige eiken-beukenbossen en drogere eiken-

berkenbossen. Het heiderestant herbergt bijzondere vegetatie-

typen van de vochtige varianten.

In het verleden werden ook de in de graslanden bijzondere 

vegetatiestypen aangetroffen zoals blauwgrasland. Deze vege-

tatietypen zijn door landbouwkundig gebruik verdwenen. 
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andere bestaan alleen nog in verhalen. De nog aanwezige 

sporen zijn niet alleen van historisch, maar ook van ecologisch 

en recreatief belang. Landschappelijk is de afwisseling die 

voortgekomen is uit de verschillende bodemtypen met het 

daarop volgende menselijk gebruik van grote waarde. 

Concrete aanknopingspunten waar de geschiedenis in het 

veld zichtbaar is, zijn bijvoorbeeld:

 * Hakhoutbossen

 * Graslanden

 * Heide

 * Afgetichelde percelen

 * Zwarte Ryth

 * Oude wandelpaden

 * De vijvers

 * De lanen

 * Mogelijk kerkhof monniken (locatie onbekend)

 * Voormalig kinderherstellingsoord De Zulthe, later woonhuis 

van de dichteres M. Vasalis.

 * De veldnamen

 * De duiventil

 * De meester Posthuma-bank

van de vorige eeuw werd de laatste bewoonde burcht in het 

gebied verlaten. Het gebied is tevens belangrijk als rust- en 

foerageergebied voor reeën. Van bosmuis, rosse woelmuis en 

veldmuis is op basis van gevonden sporen te zeggen dat ze 

algemeen in het gebied voor komen. Naar andere soorten is 

geen onderzoek gedaan. 

Libellen en vlinders

Op het heideterreintje en langs sommige paden komt de 

levendbarende hagedis nog voor. Ook zijn twee waarnemin-

gen bekend van de hazelworm. De adder, die vroeger ook op 

het heideterreintje voorkwam, is ondanks intensief zoeken de 

laatste jaren niet teruggevonden. In het gebied is nooit gericht 

naar amfibieën gekeken. Via losse waarnemingen zijn onder 

meer de bastaardkikker, bruine kikker, kleine watersalamander 

en gewone pad bekend. 

Aardkundige waarden
In het gebied zijn de volgende aardkundige waarden te 

benoemen, de twee pingoruïnes en de potklei vlak onder het 

maaiveld. Beide zijn al benoemd bij de historie van het gebied.

Archeologische en cultuurhistorische waarden
De archeologie en cultuurhistorie is beschreven in hoofdstuk 3.  

Belangrijke conclusie daar was dat het landschap van Terheijl 

door de eeuwen heen steeds is veranderd van karakter. De 

wildernis en hel die de monniken er aantroffen werd omge-

vormd tot een paradijs. Het paradijs bleef voortbestaan bij 

de havezathe, maar verwerd tot keuterijen en armoede. De 

kleinschaligheid en armoe van de keuterijen in een afwisselend 

landschap werd later kleinschalige natuur. Er zijn verhalen en 

sporen uit alle lagen van de tijd. Sommige zijn zichtbaar en 

Fauna

Er is een rijke (broed)vogelbevolking passend bij het kleinscha-

lige en afwisselende landschap van Terheijl. Zwarte specht, 

appelvink, bosuil, boomklever, gekraagde roodstaart en bonte 

vliegenvanger zijn aanwezig in de oudere bosgedeelten van 

het gebied. Zwartkop, fitis, tjiftjaf en spotvogel komen er voor 

en zijn meer gebonden aan gedeelten met een rijke onder-

groei. Grasmus en geelgors zijn soorten van bosranden en 

open gebied. De ijsvogel is een onregelmatige gast op plekken 

waar meer open water is zoals het ‘afwateringskanaal’. 

Vleermuizen

De vele oude (holle) bomen worden als verblijfplaatsen 

gebruikt door vleermuizen. Het afwisselend landschap met 

houtsingels en open delen is een geschikt jachtgebied voor 

diverse vleermuissoorten. De lanenstructuur en het fietspad 

worden gebruikt als vliegroute tussen verblijfplaatsen in het 

(dorp) en het jachtgebied. Binnen het gebied van Terheijl zijn 

waarnemingen bekend van twee gebouwbewonende soorten, 

de laatvlieger en de gewone dwergvleermuis. Ze jagen boven 

de weilanden en in de lanen van Terheijl. Ook zijn waarnemin-

gen bekend van boombewonende soorten, waaronder ruige 

dwergvleermuis, rosse vleermuis en watervleermuis. De laatste 

soort jaagt bij voorkeur boven donkere open wateren zoals het 

Vagevuur en de afwateringssloot. 

Overige zoogdieren

De eekhoorn (minimaal drie territoria bekend in Terheijl) 

komt voor in het gemengde bos en in het naaldbos. Daar-

naast komen marterachtigen zoals bunzing, wezel, hermelijn 

en steenmarter voor. Geregeld wordt in het gebied een vos 

waargenomen. De das is vooralsnog afwezig. In de jaren zestig 

Goudvisschenvijver Natuurschoon Nietap
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opgaand bos, hakhoutpercelen, water, singels, houtwallen), 

wisselende patronen in nat en droog, randjes en overgangen.

Rust 

Stilte en duisternis tussen twee dorpskernen.

Verdwenen waarden
Naast de kernwaarden die er nog zijn, zijn er ook kwaliteiten 

die achteruitgegaan zijn of zelfs zijn verdwenen:

 * akkertjes/kampjes ontbreken in huidige landschapsbeeld;

 * areaal heide is drastisch afgenomen;

 * hydrologie is veranderd; hogere grondwaterstanden zijn 

grotendeels verdwenen

 * er wordt niet meer gerommeld, zoals kleinschalig 

hakhoutbeheer, vervlakking kleinschaligheid;

 * geleidelijke, gevarieerde bosrandovergangen zijn 

verdwenen;

 * geschiedenis en verhalen rondom monniken Aduard niet/

nauwelijks meer zichtbaar;

 * waardevolle soortenrijke graslanden zijn verdwenen.

Kernwaarden
Uit alle waarden die benoemd zijn, zijn de volgende kwalitei-

ten van belang op Drents of nationaal niveau. Dit hebben we 

de kernwaarden genoemd.

Potklei 

Dagzomende potklei met karakteristieke vegetatie, grote 

afwisseling bodemtypen. Vegetatie veelal gebonden aan 

historisch menselijk gebruik.

Vereniging Natuurschoon 

Eigen karakter vereniging natuurschoon, met weerslag in het 

landschap.

Oud bos 

Meer dan 150 jaar oude bosbodems, daar komt ook meest 

zeldzame/kwetsbare vegetatie nog voor.

Kleinschaligheid 

Wisselende patronen in tijd en ruimte (grasland, heide, 

recreatieve waarden
Recreatief is het gebied van belang voor Nietap en Roden, 

het wordt vooral lokaal gebruikt voor wandelen en fietsen. 

Vergeleken met de landgoederen van Mensinge en Nienoord 

die op relatief korte afstand liggen van Terheijl, is de rust en 

natuur hier een groot goed. Het onderscheidt zich daarmee 

van de andere landgoederen die een drukker recreatief gebruik 

kennen en ambiëren. 

Specifiek voor het deel van Natuurschoon zijn het parkbos, de 

parkeerplaats met infopaneel, de camping en de natuurweide 

met labyrint (kopie van labyrint in Kathedraal van Chartres).

Door het totale gebied loopt een fietsroute van het knooppun-

tensysteem en een lange afstandswandelpad, het Drenthepad, 

komt door het gebied. 

Het gebied is opengesteld op wegen en paden. Er kan gepar-

keerd worden bij Natuurschoon, er is een verhard fietspad en 

er zijn legio onverharde wandelpaden. Op diverse mooie plek-

ken zijn bankjes geplaatst. 
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aangesproken op het achterlaten van afval en het plegen van 

vernielingen (in totaal 6 keer). 

Afname en/of verandering beheer
Er is een toename van pitrus in de graslanden te zien. Door 

landbouwkundig gebruik met bemesting en een bepaalde 

drooglegging kreeg de pitrus geen kans maar er ontstonden 

er relatief soortenarme maar voedselrijke graslanden. In het 

natuurbeheer wordt gestreefd naar soortenrijke, voedsel-

arme grasland zonder bemesting met hogere waterstanden. 

Dat levert eerst een pitrusvegetatie op omdat deze plant de 

vroegere landbouwkundige bemesting (vooral fosfaat) goed 

verdraagt. 

Er is een afname in het beheer van hakhoutbossen, houtwallen 

en singels. Hierdoor is er mogelijk ook een afname van de aan-

tallen van de kenmerkende plant- en diersoorten opgetreden. 

Er wordt minder kleinschalig beheerd (minder gerommeld), 

hierdoor afname bijzondere vegetatie en variatie in landschap. 

Toegankelijkheid en beleving
De overgang van het natuurgebied naar de zuidzijde is zeer 

abrupt, fietsers en wandelaars staan ineens op de provinciale-

weg.

Er is geen duidelijke entree/informatie in het gebied (alleen 

aan de oostzijde een parkeerplaats voor bezoekers met een 

informatiepaneel met een educatief karakter).

De rijke historie en waarden van gebied zijn niet echt zichtbaar 

voor bezoekers.

Hieronder volgt een overzicht van de knelpunten en bedrei-

gingen voor het gebied.

Verdroging/hydrologie
Het gebied wordt gekenmerkt door grote variatie in lokale 

grondwaterstanden onder andere als gevolg van de variatie 

in bodemtypen en het menselijk gebruik. Door de aanleg van 

diepe sloten is de hydrologie echter steeds meer verstoord. 

Ook liggen er binnen het gebied huiskavels die een bepaalde 

mate van drooglegging behoeven. 

De veranderingen in waterhuishouding hebben geresulteerd 

in verdroging en verzuring van de bodem. Samen met de 

toevoer van meststoffen zijn hierdoor veel van de bijzondere 

vegetaties verdwenen of in kwaliteit achteruit gegaan. 

Pingoruïnes
Het Vagevuur is voedselrijk geworden door inlaat van voed-

selrijk water en aanwezigheid van Canadese ganzen. Zowel 

Meijeringsven als Vagevuur zijn dicht begroeid met bomen. 

Hierdoor vindt er veel ongewenste inwaai van bladeren plaats. 

Verstoring door recreatie
De recreatiedruk vanuit Nietap en Roden neemt toe, met name 

de bossen aan de Roden-zijde. Hierdoor is er meer verstoring 

voor fauna als reeën en broedvogels. De diversiteit aan recrean-

ten neemt toe: wandelaars, hondenuitlaters, fietsers, ruiters en 

ATB-ers. Hierdoor neemt de kans op conflicten toe. 

In het gebied wordt toezicht gehouden door de vrijwilligers 

van Natuurschoon. Staatsbosbeheer surveilleert geregeld in 

het gebied. De bevindingen worden gerapporteerd. Uit de 

rapportage over 2012 blijkt verder dat er vooral mensen zijn 

KNelPuNTeN eN 
bedreiGiNGeN
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De gedeelde visie is vertaald in een aantal uitgangspunten. 

Door deze in gedachten te houden als basisprincipes bij 

beheersmaatregelen en inrichtingsmaatregelen, wordt de 

samenhang versterkt en worden potenties benut.

uitgangspunten voor beheer
 * Daar waar oude boslocaties zijn ook kiezen voor bosbehoud 

(kaart 1832-1850-1900-1950-2010, wat op deze kaarten 

continue bos is, ook als bos behouden). Het gaat daarbij om 

verschillende typen bos qua boomsoortensamenstelling, 

vegetatie, flora, fauna en bosbeheer. 

 * De meer natuurlijke hydrologie (van voor de ruilverkaveling) 

zou hersteld moeten worden. 

 * Behoud en herstel van kleinschaligheid en een daarbij 

passend beheer voeren. 

 * Oog voor en behoud van kenmerkende kavelstructuren. 

 * Behoud en herstel van aardkundige waarden. 

 * Waar ontwikkeling van heide nog mogelijk is, het areaal 

uitbreiden. De bestaande heide behouden door regulier 

beheer.

 * Toegankelijkheid aan de zuidzijde verbeteren. 

 * Bij Natuurschoon komen de (historische) waarden van de 

vereniging in het gebied tot uitdrukking.

 * Verlagen van trofiegraad in graslanden

 * Kleinschalig akkerbeheer herintroduceren in het gebied. 

 * Gevarieerd hakhoutbeheer toepassen.

 * Rustzones voor reeën aanwijzen

 * Onderscheid maken in het beheer van houtwallen en het 

beheer singels. 

 * Oog voor en behoud van autochtone struiken en bomen bij 

beheer en aanplant.

 * Vergroten van de beleefbaarheid van historische locaties.

In dit gebied zijn cultuurhistorie en natuurwaarden sterk 

verweven. De visie wordt opgesteld vanuit het totaal van 

alle waarden die aanwezig zijn, die met elkaar samenhangen 

(bijvoorbeeld potklei in de bodem, wijze van ontginning hing 

samen wat de bodem bood, en daar hangen ook de huidige 

natuurwaarden mee samen). Een integrale benadering past 

hier het best. De visie van de Vereniging Natuurschoon en 

Staatsbosbeheer over Terheijl is als volgt te omschrijven:

Terheijl is en blijft een kleinschalig landschap waar beheer, 

behoud en ontwikkeling van natuur- en cultuurhistorische 

waarden even belangrijk zijn. De afwisseling in bodemlagen- 

en structuren is telkens het vertrekpunt bij ontwikkeling, 

waarbij kleinschalig beheer door de mens zorgt voor nog meer 

variatie. Het gebied is en blijft toegankelijk voor het publiek, 

mits dit niet ten koste gaat van de aanwezige benoemde 

kenmerkende waarden.

ViSie oP 
hoofdlijNeN
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flora- en fauna. Het gaat dan om kleine oppervlaktes in ares, 

met gewassen als rogge, tarwe, veldbonen, etc. 

Aardkundige waarden
Als je de pingoruïne het Vagevuur wilt herstellen is een aantal 

maatregelen nodig. Ten eerste moet instroming van voedsel-

rijk water worden gestopt. Daarnaast moet de oorspronkelijk 

pingowal worden hersteld. Dit kan alleen in samenwerking 

met de eigenaar van het naastgelegen perceel. 

Bij beide pingoruïnes in het gebied (Meijeringsven en Vage-

vuur) de oevers vrijmaken van bomen, de pingoruïnes zelf 

voorlopig niet verder opschonen in verband met het bodemar-

chief in het veen.

Verstoring door recreatie
Om verstoring door recreatie te verminderen moet een dui-

delijke zonering in het gebied worden aangebracht, waarmee 

‘rustkernen’ ontstaan. Dit kan door onder meer paden in 

bepaalde gebieden ontoegankelijk te maken (verwijderen), 

andere juist toegankelijker. 

Afname en/of verandering beheer
Eerst op potentiële locaties een bodem- en hydrologieon-

derzoek uitvoeren voor de graslanden om te bepalen welke 

maatregelen en beheer noodzakelijk is om verschraling te 

bewerkstelligen. In 2007 is een fosfaatonderzoek uitgevoerd 

(zie bijlage 6) voor een deel van de Staatsbosbeheerterreinen. 

Voor recent verworven graslanden van Staatsbosbeheer en 

de graslanden in eigendom van Natuurschoon is een fosfaat-

onderzoek nog wenselijk. Daar waar graslanden op potklei 

liggen met relatief lage fosfaatwaarden zijn soortenrijke 

In hoofdstuk 4 staan de knelpunten benoemd. Om die knel-

punten op te lossen is hieronder een aantal eenmalige maatre-

gelen benoemd. In hoofdstuk 5 zijn algemene uitgangspunten 

van de visie benoemd. Om deze te realiseren wordt hieronder 

een aantal maatregelen voorgesteld. 

Verdroging/hydrologie
Het gebied wordt gekenmerkt door grote variatie in lokale 

grondwaterstanden onder andere als gevolg van de variatie 

in bodemtypen en het menselijk gebruik. Door de aanleg van 

diepe sloten is de hydrologie echter steeds meer verstoord. 

Ook liggen er binnen het gebied huiskavels die een bepaalde 

mate van drooglegging behoeven. Door afwatering van de 

Provincialeweg komt gebiedsvreemd en voedselrijk water 

Terheijl in. De veranderingen in waterhuishouding hebben 

geresulteerd in verdroging en verzuring van de bodem. Samen 

met de toevoer van meststoffen zijn hierdoor veel van de bij-

zondere vegetaties verdwenen of in kwaliteit achteruit gegaan. 

heide
Het areaal heide vergroten, weer terug naar historische 

vierkante vorm, terugdringen opslag en bosranden. Andere 

voormalige heidelocaties op kwaliteit en potentie beoordelen. 

Mogelijkheden tot uitbreiding van heide op nabij gelegen 

percelen inventariseren, hierbij wel de huidige landschap-

pelijk lijnen behouden (zoals de houtwallen). Als er potentieel 

geschikte locaties gevonden worden deze, waar mogelijk, 

inrichten als heidegebied. 

Akkers
Opnieuw kleinschalige akkertjes aanleggen, naast landschap-

pelijke overwegingen is dit ook zeer zinvol voor de specifieke 

MAATreGeleN
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vormgeven; en aanleg wandelroute met start infopaneel (zorgt 

mogelijk ook voor zonering en draagvlak. Het gebied is door 

de terreinconditie slecht geschikt voor gebruik door ruiters. 

Voor honden worden er hondenlosloopzones aangewezen. 

Voor voetgangers is er behoefte aan een veilige oversteek-

plaats om het gebied in te komen.

beleidsdruk op het gebied vanuit gemeenten, 
waterschappen en provincie
Gezamenlijk een visie formuleren met randvoorwaarden (wat 

wel, wat echt niet!).

Inspelen op de wensen van de omgeving, zoals vernatten 

prima (graag zelfs), maar niet met gebiedsvreemd water, hoe 

kun je dergelijk vraagstelling gezamenlijk oplossen, eventueel 

met ieder wat water bij de wijn. 

Beheerkaart en ambitiekaart van provincie bestuderen, eventu-

eel wijzigingen voorstellen aan provincie.

Monitoring flora en fauna
De mogelijkheden onderzoeken voor het opzetten van een 

gezamenlijke monitoringswerkgroep. 

Daarna bepalen of het huidige monitoringsplan (zie hoofdstuk 

Monitoring, bladzijde 24) aangepast moet worden.

waardevolle graslanden mogelijk. Hier is plaggen tot aan de 

potklei noodzakelijk en een zeer goede inrichtingsmaatregel. 

Regulier verschralingsbeheer (maaien, afvoeren, begrazen) be-

tekent niet dat bijvoorbeeld ruigtesoorten als pitrus helemaal 

niet meer mogen voorkomen. Pitrus en andere ruigtesoorten 

bieden structuur en beschutting voor diverse diersoorten. 

Een (haalbaar) plan maken voor hakhoutbeheer, zowel kijken 

naar herinvoeren van hakhoutbeheer op bestaande hakhout-

bosjes, alsmede het zoeken naar locaties om nieuw hakhout 

aan te leggen.

Een plan maken voor het beheer van diverse houtwallen en 

potentiekaart maken voor bosrandenbeheer, zie ook onder 

regulier beheer.

Kleinschalig tot op de potklei plaggen (kale bodems creë-

ren voor pioniervegetatie) op diverse locaties ook buiten de 

graslanden. 

beleefbaar maken historie
Benoemen van historisch interessante locaties zoals het heitje, 

de kleiwinning, de Zwarte Ryth, de slingerwandelpaadjes, het 

voormalig hertenkampje, de meester Posthumabank, het mon-

nikenkerkhof, de vijvers, de pingoruïne het Vagevuur, etc. 

Benoemen van plaatsen van herinnering betekent niet dat 

overal informatiepanelen komen.

Toegankelijkheid van het gebied
Met gemeente en provincie overleggen over overgang 

fietspad; infopaneel bij parkeerplaats (westzijde) gezamenlijk 
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hakhout belangrijk voor behoud van de kenmerkende 

ondergroei.

 * Bosranden Bosranden alleen toepassen waar het mogelijk 

is. In parkbos met lanen niet sturen op brede bosranden, 

maar mogelijk wel bij overgangen naar weiland, zoals 

noordzijde hertenkamp en weilandjes in zuidelijk deel van 

Natuurschoon. Dit kan niet bij randen die naast percelen 

liggen met regulier landbouwkundig gebruik. De kans op 

verruiging is dan groot.

 * Houtwallen/singels Er is een onderscheid tussen singels en 

houtwallen. Houtwallen hebben, zoals de naam al zegt, een 

wallichaam. Singels zijn rijen bomen zonder wallichaam. De 

singels zijn veelal spontaan opgeslagen elzen in greppels, 

die ‘lopen’ nu het land in. Hier worden de elzen afgezet en 

de greppels hersteld. Ook is het van belang onderscheid te 

maken tussen de houtwallen die in bosverband liggen en de 

houtwallen die tussen open percelen liggen.  

De oude wallen bevatten soms een zeldzame begroeiing, 

daarom voorzichtig behandelen en voor het nemen van 

maatregelen eerst kijken waar één een ander kan worden 

uitgevoerd.  

Houtwallen herstellen en/of aanleggen, maar voorzichtig 

meer licht maken. Gefaseerd werken. Eventueel; weer 

plaggen op de wal leggen. Rasters in de voet van de 

wal plaatsen, zodat ze over de draad meebegraasd 

kunnen worden. De bossingels en bosjes van Vereniging 

Natuurschoon in de tijd onregelmatig periodiek dunnen of 

snoeien. Hout/takken afvoeren.

 * Graslanden Na eventueel fosfaatonderzoek en eventueel 

plaggen regulier beheren door middel van verschralend 

hooilandbeheer (niet bemesten, gewas maaien en afvoeren) 

en/of begrazing. Hierbij lokaal N ondiep begreppelen 

In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op het reguliere en 

dagelijkse beheer van het gebied. In algemene zin gaat het om 

handhaven van het bestaande beheer, wat meer ‘kleinschalig 

rommelen’ en het behouden van de historische structuren. 

Hieronder worden de beheermaatregelen beschreven.

Natuurbeheer
De ecologisch meest waardevolle stukken liggen vooral in 

oude bosgrondpercelen, heiderestanten, bermen en hout-

wallen waar gerommeld is en in de oude hakhoutpercelen. 

Potentieel zijn ook de graslanden op potklei van groot ecolo-

gisch belang. De volgende beheermaatregelen zijn gericht op 

behoud en ontwikkeling van die waarden.

 * Algemeen We gaan heel kleinschalig weer ‘rommelen’, 

bijvoorbeeld daar waar potklei dagzoomt licht afplaggen. Zo 

kleinschalig dat het alleen handmatig kan, het gaat slechts 

om vierkante meters waar de zode verwijderd wordt.

 * Oude boskernen De oude boskernen handhaven, waarbij 

aandacht is voor de boomsoortensamenstelling, vegetatie, 

flora, fauna en verschillende vormen van beheer. In een 

aantal bosvakken bij Natuurschoon zal middels reguliere 

dunningen een gevarieerd opgaand bos in stand worden 

gehouden. Hierbij worden dikke en/of markante bomen 

ontzien. In de bosvakken van Staatsbosbeheer zal in grote 

delen niets worden gedaan om opgaande ‘natuurlijke’ 

bossen te laten ontstaan. Wel is hier aandacht voor 

bosrandbeheer en kleinschalig beheer. 

 * Hakhoutdelen Mondjesmaat voorzichtig afzetten, 

variatie in leeftijden aanbrengen. Per vak werken. 

Eventueel kleinschalig aftichelen (niet meer dan lichte 

bodemverwonding) bij dagzomende potklei. Kijken naar 

duurzaam en betaalbaar beheer voor hakhout. Afzet 

beheer
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Inventarisatie van houtwallen in 2012

OGIS - Staatsbosbeheer - Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend
Topografie: (c)2006, Dienst voor het kadaster en openbare registers, Apeldoorn

Datum: 25 april 2012

Schaal 1:13,643

Legenda

Rood> houtwallen
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landschap.

 * Oude paden waar mogelijk herstellen, zoals bij de heide.

 * Bij toegankelijkheid elzenbroekbos en heideterrein rekening 

houden met kwetsbare natuurwaarden.

 * Zonering van recreatie en rustgebieden, gezamenlijke visie 

met zonering. 

 * Gebied niet verkleinen, maar vergroten, terug naar 

oude maat. Aan zuidzijde de veiligheid bij toegangen te 

verbeteren en de toegangen beter te duiden.

 * Toezicht door middel van (sociale) controle en handhaving 

van regels door Buitengewoon Opsporingsambtenaar van 

Staatsbosbeheer.

beheertypen
Natuurbeherende organisaties hebben een gemeenschappe-

lijke beheertypentaal ontwikkeld. Hieronder worden verschil-

lende beheertypen benoemd zoals die zijn vastgelegd op de 

‘provinciale kaart’. 

Natuurschoon Staatsbosbeheer

N04.02 
Zoete plas

L01-01 
Poelen en klein historisch water

N15.02 
Dennen-, eiken- en beukenbos

N06-04 
Vochtige heide

L01.01a 
Poel < 175 m2

N12-02 
Kruiden- en faunarijk grasland

L01.01b 
Poel > 175 m2

N14-02 
Hoogveen- en laagveenbos

L01.02 
Houtwallen en houtsingel

N14-03 
Haagbeuken- en essenbossen

L01.04 
Bossingel en bosje

N15.02 
Dennen-, eiken- en beukenbossen

Afkomstig uit de Index Natuur en Landschap.

en herstellen van oude structuren. Begrazen met koeien 

(seizoen) als voorkeur en waar relevant de voet van 

aangrenzende wallen mee begrazen (wel afschermen tegen 

vertrapping). De pitruskernen aanvullend op het begrazen 

ook maaien in de wintermaanden. 

 * Akkers Aangelegde akkers kleinschalig beheren. Ondiep 

ploegen, eggen, inzaaien, oogsten. Randen laten staan als 

wintervoer voor vogels. 

 * Heide Heide kleinschalig beheren. Opslag verwijderen. 

Eventueel kleine stukjes handmatig plaggen of maaien. 

 * Watergangen en natte gebieden Te handhaven watergangen 

naar behoefte opschonen, natte gebieden behouden en de 

afwatering beperken. Gewenste natte laagten nat houden 

middels maatwerk. 

cultuurhistorie
 * Pingoruïnes Beide pingoruïnes niet opschonen om de 

veenlaag niet te verstoren. Tenminste 25% van de oever 

vrijzetten van bomen en struiken. Oevers van Vagevuur 

jaarlijks maaien en afvoeren. De inlaat van voedselrijk water 

tegengaan.

 * Overige cultuurhistorische elementen 

Natuurschoon Deel met oud bos: behouden 

landgoedkarakter, herstelmaatregelen om de eigen 

geschiedenis van de Vereniging hier zichtbaar te maken. 

(toppers: vijvers, slingerpaadjes, lanen, Posthumabank, 

recreatieweide, etc). Zwarte Ryth herstellen.  

Staatsbosbeheer Oude boerencultuurlandschap behouden 

en kleinschalig beheren.

recreatie
 * Sporen uit verleden zichtbaar en beleefbaar maken in 
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Beheertypenkaart 2012
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sparen. Werkzaamheden uitvoeren in handkracht. Bij 

voorkeur in de winter (december - februari) in verband 

met bijzondere flora. Van de dam in oostelijke richting 

eerste 10 m ongemoeid laten in verband met bosereprijs. 

Ontwikkelingen blijven volgen. Indien gewenst ook dit 

stukje opschonen.

5 Voor hier een hakhoutbeheer wordt ingezet eerst de 

ontwikkeling van het essentaksterfte afwachten. Dus 

vooralsnog niets doen. Veel oude bomen lopen, na afzetten, 

veel kans te sterven door essentaksterven. Naast de 

ontwikkeling van de essen moeten we ons ook laten leiden 

door actuele floristische waarden. Vraag: is hakhout hier wel 

wenselijk?

6 Eventueel ca. 1/3 deel afzetten en hout afvoeren in 

handkracht. Afhankelijk van vorst periode. Hier niet te 

hoog inzetten. Inzetten op voldoende nat houden en laten 

doorgroeien naar opgaand bos, vooral natste deel. Er zitten 

geen exemplaren meer tussen met de optie voor goede 

kroonontwikkeling.

7 Hele stuk afzetten. Kan met processor. Berk op ca. 15 cm 

afzetten. Eik op 50 - 75 cm afzetten, om na het afzetten 

meer slapende knoppen beschikbaar te hebben om goed 

uit te kunnen lopen. Ontwikkeling Amerikaanse vogelkers 

goed in de gaten houden. Afhankelijk van de nog vast 

te leggen omloop, het hakhout in evenveel perceeltjes 

opdelen en jaarlijks een perceeltje afzetten.

8 Aanleg hakhout percelen mogelijk. Kan grasland omgezet 

worden in hakhout? Info gemeente. Zo ja, voorstel om hier 

hakhout te beginnen. Hakhout aanleggen met eik. Perceel 

greppelen. Woekering van Amerikaanse vogelkers en 

ratelpopulier voorkomen.

9 Bij dit punt wordt voor het eerst over een bosbeeld 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van een aantal 

algemene maatregelen die gelden voor de terreinen van 

beide organisaties. Daarna volgen een opsommingen van de 

maatregelen die specifiek de terreinen van Staatsbosbeheer of 

Natuurschoon betreffen. De nummering is terug te vinden op 

de maatregelenkaart.

Actielijst algemeen
I Fosfaatonderzoek graslanden. Hooi- en/of begrazingsplan 

maken. 

II Sloten aanpakken (verondiepen)

III Greppels herstellen in graslanden (ondiep)

IV Rasters in voet van houtwallen zetten

V Singels en houtwallen (onregelmatig) afzetten

VI Pingoruïnes (oevers vrijstellen) 

VII Verkennen opzet van gezamenlijke vrijwilligersgroep voor 

wat betreft beheer en monitoring flora en fauna. 

Actielijst Staatsbosbeheer
1 Bestaande plagstuk uitbreiden, ook aan de noord kant van 

de wal.

2 Wal open maken om bestaande heideveldje visueel te 

verbinden met de nieuw te plaggen en pas geplagde 

stuk met elkaar te verbinden. Grote bomen laten staan. 

Bijzondere flora op de wal in tact laten. Opslag verwijderen

3 Mogelijke locatie voor akkers. Akker met historische gewas 

(hakvrucht of graan) met organische bemesting op lage 

dosering. Actief op zoek naar pachter(s). Bij voorkeur met 

biologische teelt.

4 Rand van de weg opschonen, open maken (bramen 

en dergelijke verwijderen) en de elzen aan de zuid kant 

van de sloot afzetten. Locaties met kwetsbare soorten 

AcTielijST
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gesproken en niet over de onderbegroeiing. 

Boomontwikkeling bevorderen. Kan door (selectieve) 

dunning of een nietsdoen beheer. Er komt nu al beuk 

in. Enkele toekomstbomen vrijstellen. Woekering van 

Amerikaanse vogelkers en ratelpopulier voorkomen.

10 Afzetten van dit stuk kan. Het is een historische 

hakhoutlokatie die nog goed als zodanig terug te brengen 

is. Het vraagt dan wel wat communicatie in verband met 

‘rustgebied’ reeën. Publiek wordt geweerd, in het perceel 

werken kan wel. 

11 Hakhout of opgaand bos kan beide. Indien gekozen wordt 

voor hakhout, zie punt 10.

Actielijst Vereniging Natuurschoon
12 Lanenherstel. Door de ondergroei (bomen en struikvormers) 

onder de lanen is de statigheid verdwenen. Daarnaast komt 

er dood hout in de laanbomen voor. Doordat de bomen in 

de bosopstand naast de lanen te dicht op de laanbomen 

staan, kunnen de laanbomen zich niet goed ontwikkelen. 

Dit is ten nadele van de vitaliteit van de laanbomen. 

Laanbomen dienen volledig te worden vrijgesteld en 

de gehele ondergroei (boom- en struikvormers) dient 

te worden verwijderd. Dood hout uit de laanbomen 

verwijderen en wanneer noodzakelijk moet vormsnoei 

worden uitgevoerd;

13 Voormalig populierenperceel omvormen naar haagbeuken-

essenbos of hakhoutbos;

14 Omvormen tot hakhout, met uitzondering van enkele 

toekomstbomen. 

15 Pingoruïnes vrijstellen van bomen voor meer 

winddynamiek en minder bladinval

Maatregelenkaart
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Beheerpakketen Vegetatie

kartering

Flora Broedvogels Vlinders Structuur

SBB

N06.04 Vochtige heide 12 jr 6 jr 6 jr 6 jr 6 jr

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland n.v.t. 6 jr n.v.t. 6 jr 6 jr

N14.02 Hoogveen- en laagveenbos 12 jr 6 jr 6 jr n.v.t. n.v.t.

N14.03 Haagbeuken-essenbos n.v.t. 6 jr 6 jr n.v.t. 2 jr

Natuurschoon

N04.02 Zoete plas n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

N15.02 Dennen-, eiken-, beukenbos n.v.t. 6 jr 6 jr n.v.t. 12 jr

de SNL monitoring is dat sommige soorten wel zijn opgeno-

men als kenmerkende soorten voor bijvoorbeeld haagbeuken-

bos, maar niet voor dennen-, eiken-, beukenbos. Het voorstel is 

om in alle bospercelen van Terheijl een uitgebreide soortenlijst 

voor de monitoring te hanteren, ongeachte de benoemde 

beheertypen. 

In kader van de SNL monitoring is voor de voorkomende 

natuurbeheertypen niet noodzakelijk om libellen te inventa-

riseren. Libellen zijn een indicatieve soortgroep voor vennen, 

hoogveen en moeras. Gezien we voornemend zijn kwaliteit te 

verbeteren van de pingoruïnes Meijeringsven en Vagevuur is 

het mogelijk ook interessant ook libellen te inventariseren. 

Ook wordt voorgesteld een vleermuisinventarisatie van het 

gehele bosgebied te maken. Door een gebiedsbrede inven-

tarisatie te doen, kan bepaald worden welke elementen, zoals 

lanen en vijvers, intensief worden gebruikt door vleermuizen. 

Ook kunnen eventuele (kraam)verblijfplaatsen tijdens zo’n 

Vereniging Natuurschoon ontvangt beheersubsidie in het ka-

der van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapbeheer (SNL) 

voor haar terreinen. Vanaf 2014 zullen ook de terreinen van 

Staatsbosbeheer vallen onder dit subsidiestelsel. Monitoring 

van de natuurkwaliteit is één onderdeel van dit stelsel. Deze 

monitoring van natuurkwaliteit heeft als doel een beter inzicht 

te geven in de effectiviteit van het beheer en tijdig te kunnen 

signaleren of de kwaliteit van de natuur voor of achteruit gaat. 

Daarnaast moet deze kwaliteitsbeoordeling leiden tot betere 

stuurbaarheid ten aanzien van kwaliteit en kosten voor provin-

cies en beheerders.

Voor SNL-monitoring zijn landelijke monitoring richtlijnen 

opgesteld, waarbij is aangegeven welke kenmerkende soorten 

dienen te worden geïnventariseerd. Gezien de bijzondere lig-

ging van Terheijl op, dagzomende potklei, komen hier bijzon-

dere soorten voor die t.b.v. de SNL-monitorng hoeven te wor-

den geïnventariseerd. Dit betreft soorten als groot heksenkruid, 

bosaardbei en reuzenzwenkgras. Een andere tekortkoming van 

MoNiToriNG

Overzicht van het natuurbeheerpakket gelegen binnen het Terheijl en daarbij horende te monitoren elementen
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inventarisatie worden vastgesteld. Deze kennis kan worden 

ingezet bij lanen herstel en bosbeheer, en de kwaliteit van het 

leefgebied van vleermuizen waarborgen. 

Los van de monitoringsverplichting voor de SNL zijn we ook 

gehouden aan de Flora- en Faunawet (Natuurwet). Momenteel 

wordt gewerkt met zogenaamde gedragscodes in het beheer 

van bossen en natuur. Hierbij is vrij uitgebreid inzicht nodig in 

het voorkomen van diverse plant- en diersoorten.
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bijlage 1 Kaart 1900

OGIS - Staatsbosbeheer - Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend
Topografie: (c)2006, Dienst voor het kadaster en openbare registers, Apeldoorn

Datum: 6 februari 2012

Schaal 1:14,936

Legenda

1900
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bijlage 2 Kaart 1850

OGIS - Staatsbosbeheer - Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend
Topografie: (c)2006, Dienst voor het kadaster en openbare registers, Apeldoorn

Datum: 6 februari 2012

Schaal 1:14,936

Legenda

1850
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bijlage 3 luchtfoto

OGIS - Staatsbosbeheer - Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend
Topografie: (c)2006, Dienst voor het kadaster en openbare registers, Apeldoorn

Datum: 6 februari 2012

Schaal 1:14,936

Legenda

Luchtfoto
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bijlage 4 eigendommenkaart
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bijlage 5
beheerrichtlijnen beheerpakketten 
Natuurschoon Nietap
(Bron: Index Natuur en Landschap 2013, Onderdeel Landschapsbeheertypen)

L01.01 Beheertype Poel en klein historisch water 

Afbakening 

 * Zowel een poel als een klein historisch water is doorgaans 

een geïsoleerd stilstaand water dat gevoed wordt door 

grond- en/of regenwater. Een poel mag in verbinding staan 

met sloten of greppels wanneer sprake is van een natuurlijke 

eenheid die vrij afwatert. Veenputten mogen in verbinding 

staan met het slotenstelsel in het gebied. 

 * Het element heeft een oppervlakte van minimaal 0,5 en 

maximaal 50 are. 

 * In Zuid-Limburg heeft een voortplantingspoel voor 

amfibieën een oppervlakte van minimaal 0,2 are. 

 * Vijvers die een onderdeel zijn van een park of tuin, of daarin 

aangelegd worden, vallen niet onder dit beheertype, maar 

onder het beheertype L02.03 Historische tuin. 

 * Wateren die onder de natuurbeheertypen N06.05 Zuur ven 

of Hoogveenven of N06.06 Zwakgebufferd ven vallen horen 

niet tot dit beheertype. 

 * Sloten behoren niet tot dit beheertype. 

Algemene beheerverplichting 

De historische of natuurlijke contouren/vormen worden 

behouden. Dit is bijvoorbeeld belangrijk bij oude elemen-

ten zoals pingoruïnes waarvan de randzones archeologisch 

belangrijk kunnen zijn. Hierbij gaat het dan om de walachtige 

structuur rondom de plas. Maar het geldt ook bij de visvijvers. 

Dit beheertype wordt periodiek opgeschoond om voldoende 

open water te behouden. 
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Voorwaarden en eisen 

 * Minimaal de helft van het natte oppervlakte van de poel 

bestaat in de lente uit open water. Voor behoud van 

voldoende open water wordt het element periodiek 

opgeschoond. Incidenteel mag het element in de 

zomerperiode droogvallen; 

 * Vertrapping van de oevers bij het gebruik van het element 

als veedrinkpoel wordt voorkomen. Bij het gebruik als 

veedrinkpoel is minimaal de helft van de oeverlengte 

uitgerasterd; 

 * Maximaal 25% van de oeverlengte is begroeid met 

inheemse bomen en/of struiken; 

 * Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen en 

meststoffen in het element gebruikt worden; 

 * Er mogen geen vissen of andere dieren (zoals eenden en 

ganzen) worden uitgezet of gekweekt; 

 * Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het 

element; 

 * Maai- en schoningswerkzaamheden worden verricht in de 

periode tussen 1 september en 15 oktober. 

Beheerpakketten 

 * L01.01.01a Poel en klein historisch water < 175 m2 

 * L01.01.01b Poel en klein historisch water > 175 m2

L01.04 Beheertype Bossingel en bosje 

Afbakening 

 * Een bossingel is een vrijliggend lijnvormig en 

aaneengesloten landschapselement met een opgaande 

begroeiing van inheemse bomen en struiken. 

 * Een bossingel is minimaal 25 meter lang en maximaal 20 

meter breed. 

 * Een bosje is een vrijliggend vlakvormig en aaneengesloten 

landschapselement met een opgaande begroeiing van 

inheemse bomen en struiken. 

 * Een bosje is minimaal 2,0 are en maximaal 1 hectare groot. 

 

Algemene beheerverplichting 

Bossingels en bosjes worden in de tijd onregelmatig periodiek 

gedund of gesnoeid. 

Voorwaarden en eisen 

 * Het element wordt als bos met hoog opgaande bomen 

beheerd; 

 * Het element wordt periodiek gedund en overhangende 

takken kunnen het gehele jaar worden gesnoeid; 

 * Randen van het element kunnen als hakhout beheerd 

worden; 

 * Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt 

worden voor zover het de ondergroei en/of de stoven niet 

schaadt; 

 * Er mag geen snoeihout verbrand worden in of in de directe 

omgeving van het element, en als snoeihout versnipperd 

wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het 

element;

 * Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve 

bij bestrijding van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse 

vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) 

middels een stobbenbehandeling, en meststoffen in het 

element gebruikt worden; 

 * Het element mag niet betreden en/of beschadigd worden 

door vee. Indien het element is uitgerasterd moet het raster 

op een zodanige afstand staan dat vraat aan stammen wordt 

voorkomen; 

 * Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het 

element; 

 * Dunningswerkzaamheden en het eventueel terugzetten 

van hakhout worden alleen verricht in de periode tussen 1 

oktober en 15 maart.

Beheerpakket 

 * L01.04.01 Bossingel en bosje
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Maatlanden
Schaal 1:5,000 Afdrukdatum: 30 november 2007Topografie: (c) TDK - Nederland

OGIS - Staatsbosbeheer - Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend

bijlage 6 fosfaatonderzoek Staatsbosbeheer

Perceel diepte (cm) P-PAE nivo P-ox (mmolP/kg) FVG (%) prioriteit

93,1 0 - 10 voedselarm zeer laag gunstig 8

10 - 20 voedselarm laag gunstig

93,2 0 - 10 zeer voedselarm laag redelijk 2

10 - 20 zeer voedselarm zeer laag gunstig

93,3 0 - 10 voedselarm laag gunstig 6

10 - 20 zeer voedselarm zeer laag gunstig

95,1 0 - 10 zeer voedselarm zeer laag redelijk 5

10 - 20 zeer voedselarm zeer laag gunstig

95,2 0 - 10 voedselarm laag redelijk 1

10 - 20 zeer voedselarm zeer laag gunstig

95,3 0 - 10 zeer voedselarm zeer laag gunstig 7

10 - 20 zeer voedselarm zeer laag gunstig

95,4 0 - 10 voedselarm zeer laag redelijk 3

10 - 20 voedselarm zeer laag gunstig

95,5 0 - 10 voedselarm zeer laag redelijk 4

10 - 20 zeer voedselarm zeer laag gunstig

interpretatie tabelen

P-Pae, (mgP/kg) Klasse

<0.2 Voedselarm

0.2-0.5 Matig voedselarm

0.5-1.0 Matig voedselrijk

1.0-2.0 Voedselrijk

>2.0 Zeer voedselrijk

Pox (mmolP/kg) Klasse Omschrijving Toelichting

<6.5 1 Zeer laag Voldoet in uitgangsituatie voor blauwgrasland

6.5-14.5 2 Laag Voldoet in uitgangsituatie voor kleine zeggen

14.5-22.5 3 Matig Voldoet in uitgangsituatie voor veldrusschraalland

22.5-32 4 Hoog Voldoet in uitgangsituatie voor dotterbloemhooiland

>32 5 Zeer hoog Voldoet in uitgangsituatie niet voor matig voedselarme situaties

Resultaten van het grondonderzoek in de 8 percelen in de Maatlanden 
Datum monstername: 11 december 2007
P-ox, Fe-ox en Al-ox = gehalten van P, Fe en Al in het ammoniumoxalaat-oxaalzuurextract
FVG = fosfaatverzadigingsgraad.

FVG Omschrijving Klasse Uitgangssituatie

1 Niet verzadigd <10 % Zeer gunstig

2 Niet verzadigd 10-25% gunstig

3 Verzadigd 25-50% Redelijk

4 Sterk verzadigd 50-75% slecht

5 Zeer sterk verzadigd >75% Zeer slecht





Colofon
Werkgroep Beheervisie Terheijl

drs. ing. J.Wolf (Staatsbosbeheer)

drs. R.M. Veneklaas (Bosgroep Noord-Oost Nederland, in 

opdracht van de Vereniging Natuurschoon),

dr. ir. H.G Fransz (Vereniging Natuurschoon)

J.I. Veenstra (Vereniging Natuurschoon)

H. Warners (Staatsbosbeheer)

ing. A.H. Pot (Staatsbosbeheer)

Fotografie

Ron ter Burg en anderen

Vormgeving

...en vorm, Mensingeweer

Mei 2013


