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Nature game
Het is een sprookje, een game en een les
over de natuur. De Nature Game is een
interactief tabletspel in de natuur op het
Dwingelderveld. Vanaf mei 2019 kunnen
bezoekers het spel huren. Met de tablet
lopen ze een schatkaart, het kompas wijst
ze de weg door het gebied. Onderweg
zien ze filmpjes, moeten ze raadsels
oplossen en doen ze mee aan interactieve spellen. De Nature Game is mogelijk
gemaakt door een samenwerking tussen
Stichting Promotie Zuid West Drenthe,
Leader, Doornroos Imagineers, Rabobank,
Van der Valk en Staatsbosbeheer.
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ROEG! en Biblionet samen
Samen met Biblionet Drenthe startte ROEG! een samenwerking om de natuur van
Drenthe naar de bieb te brengen. Annelies Bakelaar (directeur/bestuurder Biblionet
Drenthe) en Dink Binnendijk (directeur/hoofdredacteur RTV Drenthe) tekenden daarvoor
in september een intentieverklaring. ROEG! is hét platform voor natuur in Drenthe en
is een samenwerking tussen RTV Drenthe, Provincie Drenthe en de zes Drentse groene
organisaties. De samenwerking startte in januari 2020 met een ROEG!-Hoek in de bibliotheek van Gieten en De Wijk. Als deze pilots een succes zijn, wordt de samenwerking
uitgebreid naar andere bibliotheken in Drenthe.
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Oehoe broedt in Drenthe

LIFE afgerond
Foto: Hans Dekker (Provincie Drenthe).

Najaar 2011 werd de noordelijke helft van
het Strubben-Kniphorstbosch heringericht.
In 2019 evalueerden Staatsbosbeheer, de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
en Strootman Landschapsarchitecten het
resultaat. De cultuurhistorische waarden
zoals grafheuvels, strubben en karrensporen zijn beter zichtbaar geworden en de
natuurwaarde van het gebied is toegenomen. Ook bezoekers geven het gebied
een dikke voldoende. De evaluatie geeft
waardevolle lessen voor de toekomstige
aanpak van het zuidelijke deel.
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StrubbenKniphorstbosch

In het Drents-Friese Wold bracht een oehoe-paar deze zomer met succes jongen groot.
Het is het eerste broedgeval van deze grote uil in Drenthe. Een medewerker van Staatsbosbeheer vond eerder al braakballen die erop wezen dat er oehoes waren neergestreken. Een ruiter vond in het bos een jonge uil en nam contact op met vogelopvang
Fûgelhelling in Ureterp. Die hadden snel in de gaten dat het hier ging om het jong van
een oehoe. Het nest was gauw gevonden en het jong is dezelfde dag nog teruggezet bij
het nest op de kluit van een omgevallen beuk. En er werd een camera geplaatst om de
zaak in de gaten te houden.

Water was de sleutel in het project LIFE
Going up a level. Een natuurlijker waterpeil
maakt de natuur van het Drents-Friese
Wold en het Leggelderveld rijker, gevarieerder en spannender om te beleven. In september was het project klaar. De resultaten
van het project werden gedeeld tijdens een
afsluitend symposium voor bestuurders,
partners en omwonenden. Het project
kreeg financiële steun van LIFE+, de Europese subsidiepot voor milieu- en klimaatmaatregelen in Natura2000-gebieden.

Staatsbosbeheer koestert docenten Biologie. Zij brengen immers elke dag hun
liefde voor de natuur over op volgende
generaties. Daarom vierden we samen met
hen ons 120-jarige bestaan. We nodigden
200 docenten en hun partners uit Drenthe
en Friesland uit voor een oermaaltijd en
een lezing door filosoof Matthijs Schouten. Daarna bezochten ze de voorstelling
van openluchttheater Mammoet op het
Buinerveld. Een bijzondere avond voor
onze helden voor de natuur!
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Helden voor
de natuur
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Noordsche Veld
Vlakbij het Noordsche Veld, waar mensen
al duizenden jaren hun sporen nalaten,
opende dit najaar De Natuurplaats. Er
verrezen drie duurzame gebouwen: een
beheerkantoor van Staatsbosbeheer, een
informatie- en educatieruimte met horeca
en een beheerderswoning. Vanaf de
Natuurplaats lopen wandel- en fietsroutes
en een trimbaan. Vlak bij het bos en het
terras is er speelnatuur. Vanaf de opening
hebben al honderden bezoekers de Natuurplaats bezocht.

De Cabiner is een zelfvoorzienend,
verplaatsbaar, modern trekkershuisje
midden in de wilde natuur van het Hart
van Drenthe. In 2017 begon een pilot met
één Cabiner. Dat bleek een groot succes;
inmiddels staan er zeven Cabiners in
Drenthe. En daarmee is een trektocht tussen de Cabiners mogelijk. Staatsbosbeheer
stelt de staplaatsen ter beschikking aan
Cabiner en de opbrengst daarvan vloeit
terug in ons beheer. Een mooi voorbeeld
van duurzame samenwerking.

Natuurinclusieve landbouw
In 2019 startte Staatsbosbeheer een samenwerking met natuurboerderij Eytemaheert,
de veehouderij van Jessica en Maurits Tepper in de kop van Drenthe. Het gaat om een
van de 40 experimenten die Staatsbosbeheer samen met het ministerie van LNV en
boeren aangaat om natuurinclusieve landbouw te stimuleren. Eytemaheert gebruikt
geen bestrijdingsmiddelen, preventieve antibiotica en kunstmest en heeft een gesloten
kringloop op bedrijfsniveau. De natuurboerderij werkt met de Groninger Blaarkop, een
zeldzaam, bedreigd runderras. Maurits en Jessica Tepper richten zich als proefboerderij
voor natuurinclusieve landbouw op onderzoek en ontwikkeling, samen met de WUR.
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Historie komt
tot leven
Het Hunzebos bij Exloo is twee nieuwe
wandelroutes rijker: het Sabeltandtijgerspoor en de Tijdreisroute Leewal.
Wandelend en spelend maken volwassenen en kinderen kennis met de rijke
historie van het Hunzebos, de Leewal en
hun omgeving. Extra bijzonder is dat voor
beide routes een app is ontwikkeld met
virtual en augmented reality, 360-graden
filmpjes en games. De routes zijn een
initiatief van Geopark De Hondsrug in
samenwerking met Staatsbosbeheer.

Pixi in Drentse
duisternis
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Mammoet terug op Buinerveld
Muziektheaterspektakel Mammoet speelde deze zomer op het Buinerveld van Staatsbosbeheer in Drenthe. Mammoet confronteerde het publiek met fundamentele vragen
over wie we zijn, hoe we zo zijn geworden en hoe we ons verhouden tot de natuur.
Toeschouwers gingen 45.000 jaar terug in de tijd, toen er mammoeten en neanderthalers rond liepen. De keuze viel niet voor niets op deze plek op de Hondsrug: nergens in
Europa is het oerlandschap zo goed bewaard gebleven. Een deel van de opbrengst van
de voorstelling wordt geïnvesteerd in de natuur in Drenthe.

Als in de herfst de nachten langer worden,
ontwaakt de Pixi: een digitaal organisme
dat leeft in de bossen bij Buitencentrum
Boomkroonpad. Het lichtkunstwerk, geïnspireerd op patronen in de natuur, brengt
kunst, techniek en natuur samen in meer
dan 1.200 lichtjes. De Pixi is een unieke
samenwerking tussen het Groningse kunstenaarscollectief WERC, Staatsbosbeheer
en Provincie Drenthe. Het was ook vorig
jaar weer een van grootste successen van
ons excursie-aanbod.
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Cabiners in
hartje natuur

