Het Dwingelderveld
G. Abbingh
van beekdaen. Mei name in het bos-

en

heidegebiêd liggen vele voedselaríÍe passen
ên veentjes. Het heidegebied is een resiant
groler gebied dat vroegêÍ zo
kenÍnerkend voor Drenlhe was. Samen met
dê begrazing door schapen voÍmde hel de
basis van het zogenaamde Potstal systeem,
waarbij de mesl van de schapen op de essen

Het Dwingeldêtueld is een graot natuurgebied
tussen Dwingelóó en Ruinen. Het gebie.l bestaat
uit bas, heide siuiÈanden en esseh en geeft
een gaed beeld van het alde Drcntsè esdots
penlandschap. De Dwingelase Heide en ka|aëtheide, het cent.ale deel van hel Nalionaal
Pa.k, vamen samen hel grcatsle aaneengesloten vochtde heidegebied in Nóordwest-Eurcpa.
Met name libe eneonen die kahktêristiak zin
voor vennen en hoasvenen zijn in dit gebied

wêfd gebracht om de bodemvruchibaarheid
te verbeieÍen, de heide echter siêeds verder
verschÍálend. lvlei de komst van kunslmest

I(orte káral(teristiek
Hel Nalionaal Park Dwingelderveld heeft een
omvang van íuiÍr 3.500 hectaÍe. Siaatsbos
bêheeÍ en Natuuímonumenten hebben het

ging dit sysleem echief ter ziele en daamêe
verdween ook het grootste dêel van de heide
uit Drenlhe. Daar waar de heide doof overbegrczing vedween, onistondên stuiizanden.
Het Lheebroeketzand laat daar nog iêis van

stÍekte (vochuge) heidêvelden bestaat het uil

zien. Een deel van de sluiízanden s in het
beg n van de voÍge eeuw bebost om hel
stuiven een halt toe te roepen. BoswachteÍij
Dwingeloo dankl hieraan haar ontstaan. Dê
nog ovêÍgebeven heide wordt door b€g€zing

bos, grasland, essen, stuiÍzanden en Íeslanten

met schapen in siand gehouden

gÍootste deel van het teÍíein ln eigendom
en beheer. Het gebied kenmeÍkt zich doof
een grote varialie n lerreiniypen. Nàast uilge-
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Het Dwingeldêrved kenmeÍkt zich qua libêlen
vooÍa dooÍ soorten van (voedselaÍÍne) hei
devennen en hoosveensebeden (zie tabel).

Naasi zeer agêmene sooden as Wafercfuiíe, Gewone pantserlutrer en Zwarle heidellbe
komen eÍ zêldzame tot zeer zeldzame libellensoorien vooÍ, zoals Maanwaieduffer, Tangpantserj!ffer(vooral op bosvenfen), Koraalluí
fer, Noordse glazenmakeÍ en Venwiisnuitlibel.
Itl ndêÍ zêldzaam, maar wel kênmeíkend zijn
soorten as Venglazenmaker en Noordse wit

snuitlbe.

De furger rrnlsc,julier is:'lgcnr.Èn of hrt Drfir

Begin mei lalen de êeísle I be len zich bll de

vee vennetjes en veentjes zien.

l\,4et name
de Noordse wit$uiu be slu pi dan massaal uit
en vooÍ veízamelaaÍs van laÍvenhuidles is hêt

dan êenvoudig aan mateÍiaal te komen. KoÍi
ná dê Noordse witsnullibel áÊl de l4aanwá
terjutrer zich zien, vooral bij bosvennen maar
\\'rnryeroDer soo'ter libell€n ru l990 i,r (le
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De Venwitsnu llibel is vee mindef algemeen,
vllegt ook wat ateÍ en komt vooral voor op dê
voedselarÍnere vefnen, ondef andere in hei

Vafai halÍ juni kan de Koraajuffer worden
aangetroffen. Vooral bij de bosvennen rnet
hoogveenontw kkeling is dezê sooíi sonrs vrij
ta rijk aanwezis, bjvoorbeed bij het Lanse

werênschappèrtke náam
zwaryaida

ook op heldep ássen Ook hier een u lge ezên
kans om (de lastig tê dêteÍÍnineÍen) huidles tê
verzamelen, vooral omdai andêre juffeÍs mei
steÍk gelÍkende hu djês dan nog n el vliêgên

Veen. Kenmerkend vooÍ hei Dwlngelderved
zin voorts de veLe heidêlibellen d e vaiái jLrli
hel sebed bevolken, mei name de Zwarle
hedeibêl ên de Steenrode heidelibe. Deze
sooÍten worden ook met grote regelmaai bLriten de voortplanlingsbiotopen aangeÍoffen
Van de pantseÍj!ffers is de Gewone pantserjuÍ'
fer het meest algemeen. De vêel zêldzamere
TangpanlserlutreÍ is onder andere aan te tÍeÍ.
Íen bij hel Langê Veêf en het Blanke Veen.
VooÍ de vennen mer hoogveenontwikkeling is
de Veng azenmaker kenmeÍkend. Deze komt

rond haf auguslus êLgêmeen in het gebied

voor. De zeêr zeldzame dubbêgangef van
dezê sooíl, de Noordse g azenmaker, is voofopig op sechts één ven met hoogveenontwlkKerng waargenomen.

Naast ibe en zÍn

êr n het

DwingeLdêrued

nog vêlê ándere bizondere soorten waar le
feptielen (Adder, Gladdê slang
en Ringslang)en dagvlindels (grote zedzaamheden als Veenbesparelmoerv indeÍ, Veen
besblauwtje, Gentiaanblauwlje en Veenhooi
beestje, datwaarschijn ijk s nds clrca 2000 nlet
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Op pad in het Dwingelderveld
Het Dwingelderveld kan op verschillende
manieren woÍden verkend, hel makkelijkst
wandêlend of peÍ íets. Fietsen zijn te huuf
in Dwingeloo en Ruinen. Bij elke plaalselijke
WV zljn íetsrcutes tê verkÍijgen. ook iochten
pêr huiftaÍ oí paaÍd zijn mogelijk. Het bezoekerscênirum van Natuurmonumênien aan de
Oude Benderseweg (aan de kant van Ruinen)
vormi een goed staÍtpuni. Informatie over het
gêbiêd is hier verkÍijgbaar ên er staÍen van
hieruit een aantal wandelroutes (vaÍiërend van
2,5 toi 7 kilometêr). Vanuii het bezoekeÍscen-

tÍum loopt oi Íielst Ínen zo de heide op.

Voof het bezoekeÍscentrum van NaluuÍÍnonumenten kunt u beter afsag 30 (Ruinen-Pesse)
nemen. Als u vanuit hêt zuiden komt, Íijdt
u na de af l een klein stukje doof en gaat

dan via een lunnelljê onder de 428 door in
de richling Eursinge-Ruinen. Als u vanuit het
noorden koÍnt, gaai u na de

afsag inks onder

de 428 door en weer linksaf (pas op: niêt
weêÍ dê A28 op!) iot u bij het tunneltje chting
Eursinge-Ruinen gaat. Vlak voor Ruinen (bij
hei buurlschap Engeland) slaat rêchtsaf de
Oude Bênderseweg in. Deze volgend komt u
vanzelf bij het bezoekerscentÍum van NatuuË
monumenten. l\,4et het openbaarvervoer is het
Dwingelderyeld helaas slecht te bereiken.

!

Overigens moet men êr in hêt voor- en najaaÍ
€kening mee houden dat sommige wandeen netspaden deêlsondêrwateÍ kunnên siaan.
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Vogt men het Íietspad via de Oude Benderseweg over de hêide naaf Dwingeloo dan passeert men vele veeniies en vennetjes: een
mooie Íoute om libellen waar tê nernen. Een
ander startpunl vorml het O èntatiecentrum
van StaatsbosbeheeÍ, gelegên aan de Oude
Postweg vak bij als ag 29 van de 428. Via
deze route benadert men hel Dwingelderveld
van de nooÍdkant via de BoswachteÍij Dwingeloo mêt dê vêle bosvennêljes en hei Lheebroekerzand. lvlet name in dit gebied mag de
Noordse gazenmaker veMacht worden. Het
woÍdt op prijs gesteld eventuele waaÍnemingen van deze soort goêd le documenleíen en
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door te gêvên (zie BrachytÍon 1(2): 35-39 voor
de vercchillen mel de Venglazenmaker). Ook
bij Lhêe bevindt zich een bezoekerscentÍum.
Voor rolstoelgebruikers zijn de meeste paden
in hei Dwingelderueld ongeschikl; de genoemde bezoekeÍscentÍa zijn echter wel geschikt.

Hel Dwingelderveld is vrij ioegankelijk via
wegen en paden. Hei grcotsie deel is echter
afgeslolen voor motoÍvoertuigen. Een flink
deelvan hêtgêbied valtbinnen de siodngsvÍije
zone van de Radioslerenwachl Dwingeloo
en het gebÍuik van mobiele leleíoons is hier
verboden. Voor eên langêÍ verblijf zijn êr
rondom hel Nationaal PaÍk diveÍse campings.

Hoe kom ik er?
Vanaf deA28 is het Dwingelderueld via aíslag

29

(SpieÈDwingeloo)
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bereiken.

U

komt

dan ee|st langs het OÍiëntatiecentÍum van
Staatsbosbeheer en rijdend richting Dwingeloo
passeert u hei bezoekeÍscentÍum bij Lhee.

De Venglazcnmàkcr G l€nmerkend voor vennen
hoogveenonxrikkeling.
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