
Uitnodiging jaarlijkse vrijwilligersdag 2019
LANDSCHAPSBEHEER DRENTHE

Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor de jaarlijkse vrijwilligersdag van  
Landschapsbeheer Drenthe, op zaterdag 25 mei 2019 in Grolloo. 

De vrijwilligersdag begint met een centraal onderdeel en een lezing over ecolo-
gisch bermbeheer door Gijsbert Six van Bloeiend Benneveld. De gedeputeerde 
van de provincie Drenthe is aanwezig en houdt een toespraak. Na het centrale 
gedeelte start het keuzeprogramma. Hierbij kunt u kiezen uit één excursie of 
twee lezingen. 

Praktische informatie
De vrijwilligersdag vindt plaats op zaterdag 25 mei 2019. De locatie is: 
Restaurant/Café Hofsteenge, Hoofdstraat 11, 9444 PA in Grolloo.

Aanmelden
Wilt u deelnemen aan de jaarlijkse vrijwilligersdag? Meld u dan vóór 20 mei 
aan, dit kan in de agenda op www.lbdrenthe.nl. Bij uw inschrijving kunt u 
kiezen voor één excursie of voor twee lezingen. Voor een excursie mag u een 
voorkeur aangeven. We doen ons best iedereen in te delen bij het onderdeel 
van uw keuze. Op de dag zelf hoort u bij welke excursie u bent ingedeeld. Voor 
vragen en opmerkingen, mail gerust naar info@lbdrenthe.nl.

Programma Vrijwilligersdag 2019

8.45 uur Inloop met koffie
 We verwelkomen u graag in Café/Restaurant Hofsteenge, 
 Hoofdstraat 11, 9444 PA Grolloo. 

9.15 uur Openingswoord 
 Erik de Gruijter, directeur Landschapsbeheer Drenthe

9.20 uur Terugblik op het vrijwilligerswerk 2018
 Rutger de Vries,  
 coördinator vrijwilligerswerk Landschapsbeheer Drenthe
 
9.30 uur Op weg naar ecologisch maaibeheer rond Benneveld 
 Gijsbert Six, Bloeiend Benneveld
 'Bloeiend Benneveld' is een werkgroep van de Stichting Bloeiend  
 Landschap. De werkgroep zet zich in voor het ecologisch beheer  
 van een aantal bermen in de omgeving van Benneveld. Gijsbert  
 Six vertelt over het ecologisch maaibeheer en de effecten hiervan.

9.45 uur Toespraak van de gedeputeerde van de provincie Drenthe

10.00 uur Start excursies en lezingen
 U kunt kiezen voor één excursie of voor twee lezingen. Voor de  
 excursie mag u uw voorkeur aangeven. 

11.15 uur  Start tweede lezing

12.30 uur Lunch 

13.30 uur Afsluiting



Programma lezingen (2x 75 minuten)
Heide in Drenthe, de paarse pracht 
Albert Kerssies  
Wie aan Drenthe denkt, denkt aan 
heidevelden, schapen en hunebedden. 
Over de heide en de invloed van de 
schapen hebben Albert Kerssies e.a. 
een boek Paarse Pracht, heideland-
schappen in Drenthe geschreven. 
Wat maakt deze natuur zo bijzonder? 
En hoe houden beheerders het in 
stand? Met foto’s en tekst neemt hij u 
mee met de veranderingen in de 20e 
eeuw. Met aandacht voor natuuront-
wikkeling en het gevoerde beheer.

Drentse Paosbloem  
Heilien Tonckens  
De wilde narcis, ook wel Drentse 
Paosbloem genoemd, is een inheem-
se bollensoort, die oorspronkelijk in 
Drentse beekdalen te vinden was en 
daarna werd geïntroduceerd op Drent-
se boerenerven. Echter, in de loop der 
jaren is de soort zeldzaam geworden 
en actie is nodig.  
Heilien vertelt u meer over deze ico-
nische soort. Hoe is de wilde narcis te 
herkennen en wat kunt u doen om bij 
te dragen aan het voortbestaan?

Keuzeprogramma excursies (150 minuten)
Fietsexcursie (10 km): Pingoruïnes,  
schatkamers van Drenthe  
Anja Verbers, LBDrenthe 
Tijdens de excursie staan pingoruïnes 
centraal. We bezoeken een aantal 
locaties om te concluderen of het nu 
wel of geen pingoruïne is. Wat zijn de 
verschillen en hoe kunt u die herken-
nen? Op één plek gaan we een boring 
doen! Gaat u mee? Trek dan in ieder 
geval laarzen aan!

Wandelexcursie (2 km): Mijn tuin,  
een vogelparadijs? 
Monique Spierings,  
Vogelbescherming Nederland 
Een mooie tuin is niet altijd een vogel-
vriendelijke tuin. Na een presentatie 
gaan we op bezoek in twee tuinen. 
Wat zijn de sterke kanten van de tuin 
en wat is er nog meer te doen? U kunt 
in uw eigen tuin wellicht de opgedane 
ideeën realiseren. 

Landschapsbeheer Drenthe
Kloosterstraat 11
9401 KD  Assen
T (0592) 316 616
www.lbdrenthe.nl
info@lbdrenthe.nl 

De vrijwilligersdag wordt mede  
mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe 
en de Nationale Postcode Loterij.

Vervolgprogramma excursies (150 minuten)
Fietsexcursie (10 km): Mieren, de 
schakel tussen flora en fauna 
Pauline Arends, Staatsbosbeheer 
Mieren zijn overal, althans zouden 
overal moeten zijn. Ze spelen een 
belangrijke rol in de ecosystemen van 
heide en bossen. Hoe ziet het leven 
van mieren eruit, welke verschillende 
soorten zijn er, hoe herken je nesten? 
In het veld gaan we deze noeste wer-
kers van heel dichtbij bekijken... 
 
Fietsexcursie (15 km): door het  
brongebied van het Amerdiep 
Lukas Hoven, NBEL Drentsche Aa 
Tijdens de excursie staan centraal: 
sporen uit ijstijden, landschapsge-
schiedenis van brongebied Amerdiep 
(begin westelijke tangent bekensys-
teem Drentsche Aa), maatregelen voor 
waterbeheer (landbouw - ‘natte’ na-
tuur - retentiebekkens), ontstaan van 
buurtschap Vredenheim en landgoed 
de Berenkuil. 

Fietsexcursie (10 km):  
Boom en struik herkenning 
Sibert Hoeksma, LBDrenthe 
In de beekdalen van Drenthe komen 
veel inheemse bomen en stuiken voor 
in houtwallen en singels. We bezoeken 
het beekdal van het Amerdiep. Hoe 
kunt u soorten herkennen en in welke 
omstandigheden groeien ze. Daarnaast 
is er aandacht voor de opbouw van het 
landschap en de biodiversiteit. 
 
Fiets- en wandelexcursie (10 km): 
Landschap in zicht in Grolloo 
Engel Kamp uit Grolloo 
In 2018 hebben bewoners uit Grolloo 
en Schoonloo meegedaan aan het 
omgevingsproject “Landschap in zicht” 
waarbij het landschap in beeld is ge-
bracht. De bewoners hebben belang-
rijke elementen aangewezen. Deze zijn 
opgeknapt en daardoor is de leefbaar-
heid in de omgeving van Grolloo en 
Schoonloo verbeterd. 

Fietsexcursie (12km): Landgoed 'het Westersche veld van Rolde' 
Michael Duintjer, beheerder en mede-eigenaar  
Tijdens een route door landgoed het Westersche veld van Rolde krijgt u van al-
les te weten over dit prachtige landgoed. Het landgoed biedt een brede diversi-
teit aan natuur: zowel hoogveen, heide als bos. Michael Duintjer zal u vertellen 
over het landgoed en het beheer dat hier wordt uitgevoerd.


