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Stichting Heidehof  
Stichting Heidehof bewaakt het duurzame beheer van bos en natuur op het landgoed. De stichting 

hecht groot belang aan herstel van de relatie tussen mens en natuur en draagt bij aan hogere 

maatschappelijke en politieke waardering van natuur. De stichting besteedt veel zorg en aandacht 

aan behoud en beheer van natuur en terugkeer van oorspronkelijke flora en fauna. Zij bevordert 

initiatieven tot uitbreiding van bos en natuur.  

Doelstellingen Stichting Heidehof:  

1. Versterken van de kwaliteit van natuur op Landgoed Heidehof en daarbuiten.  

2. Re-integratie van mens en natuur.  

3. Bevorderen van maatschappelijke en politieke waardering voor natuur.  

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:  
1. het bevorderen van de natuurwaarde van “Landgoed Heidehof” door toezicht op beheer en / 

of het doen uitvoeren van beheer van natuurterreinen door eigenaar, huurder of pachter van 

“Landgoed Heidehof”, met toepassing van methodes en gebruik van dieren en werktuigen 

van vroeger en nu, die volgens de nieuwste inzichten dit doel het beste dienen en zo min 

mogelijk inbreuk maken op of schade toebrengen aan flora en fauna. Daartoe is een 

Bosbeheerplan en een Natuurbeheerplan opgesteld die regelmatig worden bijgesteld;  

2. het bestuderen en verzamelen van gegevens over de ecologische ontwikkelingen van de 

natuur en de mens op “Landgoed Heidehof” sinds de ijstijd, in het bijzonder de zichtbare 

bewoning van “Landgoed Heidehof" door volkeren van 3000 v.Chr. en later zoals de 

aanwezige pingoruïne en grafheuvels;  

3. het bestuderen van de ecologische ontwikkelingen in de natuurgebieden en verrichten van 

praktisch onderzoek, zodanig dat bosarbeid door de mens met al zijn hulpmiddelen op den 

duur kan verminderen ten gunste van natuurlijke ontwikkeling, waar dit vooral door 

leerervaring op Heidehof mogelijk blijkt te zijn;  

4. het open stellen van “Landgoed Heidehof” voor het publiek dat rust en stilte zoekt, en het 

instrueren van individuen en kleine groepen hoe de heilzame werking van de natuur en de 

interactie tussen mens en natuur kan worden bewust gemaakt.  

5. vanuit een voorbeeldfunctie van landgoed Heidehof begeleiden tot:  

• het realiseren van respect voor de natuur;  

• spirituele bewustwording van de oorsprong van de mens in de natuur;  

• het ontwikkelen van creativiteit om de heilzame werking van de natuur op de mens te 

ervaren;  

6. het bevorderen van nieuwe inzichten over natuurlijke hulpmiddelen van natuurbewust 

wonen door toepassing van natuurlijke materialen, energiewinning uit biogas, waterzuivering 

en waterhergebruik door middel van helofytenfilters en dergelijke;  

7. deelname van bestuursleden aan maatschappelijke instellingen van natuur, en middels 

publicaties trachten het belang en de waarde van natuur tot bredere kennis te brengen.  



    

Vermogen  
Het vermogen van de stichting wordt aangewend voor inspanningen, die voldoen aan de missies van 

Landgoed Heidehof. Het vermogen wordt beheerd op basis van een conservatief beleggingsbeleid 

dat wordt toevertrouwd aan een grote beleggingsinstelling. Het vermogen wordt verworven door 

schenkingen en reserveringen uit beheeropbrengsten van het landgoed en de natuurbegraafplaats.   

Bestuurders  
Esther van der Weij, secretaris  

Dolf van der Weij, plaatsvervangend voorzitter, penningmeester, natuur en bosbeleid  

Annetje Braat, integratie mens en natuur  

Reinout de Groen, natuur- en bosbeleid, bodemkundige  

Chris Schreve, integratie mens en natuur  

In 2018 is gezocht naar nieuwe bestuurders om opengevallen functies te vervullen. Deze functies 

worden naar verwachting in 2019 ingevuld. 

De bestuurders van Stichting Heidehof ontvangen geen beloning, alleen reiskosten worden vergoed. 

Het beheerapparaat wordt gehonoreerd door de beheerder, Landgoed Heidehof B.V.   

Verslag uitgeoefende activiteiten in 2018  
Op Heidehof is eind zomer een dunning uitgevoerd en dat heeft heel goed uitgepakt. Er is 871 m3 

hout afgevoerd, waarbij een mix van paal, kist, zaag, osb en vezelhout is geproduceerd. Dankzij de 

zomerse omstandigheden is er gezaagd en uitgereden in droge condities waardoor er vrijwel geen 

sporen en schade in het bos is gekomen. Er is goed geblest en over het resultaat zijn we erg tevreden. 

De afronding van de landschapswal en aan de noordzijde van het landgoed is ook rondgekomen. Door 

de discussie omtrent de kwaliteit van de grond hebben we vorig jaar niet alles kunnen afronden qua 

boomplanten, maar dit jaar is de wal volledig ingeplant, en zijn er ook nog wat extra grote bomen her 

en der tussengeplaatst. Ook is de 5-ster goed uitgewerkt en de berceau iets verplaatst. 

Er zijn een 30-tal Drentse heideschapen bijgekomen die in een mooi raster van acaciahout zijn gezet. 

Dit geeft qua beleving en beheer een goede uitstraling naar buiten.  

De paden en wegen op Heidehof hebben zich door de droge zomer en winter goed gehouden. Het 

versnipperen op Heidehof is goed doorgegaan. Uiteindelijk is er in het jonge bos weer een groot stuk 

aangepakt maar tegelijkertijd realiseren we ons dat het nog wel een aantal jaren gaat duren voordat 

het gedeelte aan de noordzijde bijgewerkt is. Er zijn wederom een aantal tamme kastanjes 

doodgegaan maar ook weer opnieuw geplant. 

 



Op Landgoed Hoogengraven in Ommen moesten we door de voorjaarsstorm van 2018 veel stormhout 

opruimen. Dat is voor een groot gedeelte gebeurd. Daarnaast is in Ommen weer een groot gedeelte 

prunus aangepakt en schoongemaakt. We zien dat de inspanningen uit 2017 in 2018 zeker een 

positief effect hebben gehad. De geplante laanbeuken hebben het vrijwel allemaal niet gered. Deze 

zijn opnieuw ingeplant. 

Op landgoed Laude (Sellingen) hebben we werkzaamheden uitgevoerd. Er is redelijk veel 

essentaksterfte (ca. 7 ha) wat snel achteruit gaat. Door de natte ondergrond is dunnen met een 

machine geen optie en ruimen we handmatig met een zaaggroep in het bos op. Dit gaat langzaam, 

maar het resultaat is zeker goed. Er is nu ca. 1,5 ha aangepakt.  

Tweemaal per jaar vindt tijdens de bestuursvergaderingen een veldbezoek plaats waar 

natuurkwaliteit wordt beoordeeld. Daarnaast heeft een afvaardiging een aantal veldbezoeken 

afgelegd.  

De Open Dag van de natuurbegraafplaats heeft in mei plaatsgevonden. De belangstelling is groot. Er 

vinden regelmatig rondleidingen plaats, waarbij veel ruimte is voor voorlichting over natuur en 

landschap.  

Een belangrijk element van de voorlichting is, dat men met het verwerven van een grafrecht en de 

betaling ervan een gewichtige bijdrage levert aan het behoud van het natuurschoon. Deze bijdrage 

van de natuurbegraafplaats ondersteunt de missie van het landgoed en realiseert ook de andere 

doelstellingen.   

1. Versterken van de kwaliteit van natuur op Landgoed Heidehof en daarbuiten.  

2. Re-integratie van mens en natuur.  

3. Bevorderen van maatschappelijke en politieke waardering voor natuur.  

Aan de hand van deze doelstellingen wordt nader verslag gedaan van de activiteiten op het landgoed.   

Versterken van de kwaliteit van natuur 

Ook afgelopen jaar hebben er verschillende activiteiten plaatsgevonden om de kwaliteit van de 

natuur te versterken. Een aantal voorbeelden: 

- Dunning bos 

- Verschraling grond door begrazing 

- Inplanten landschapswal 

- Herstel laanstructuur Hoogengraven 

- Prunusbestrijding op Landgoed Hoogengraven 

- Bestrijden essentaksterfte op Laude 

Re-integratie van mens en natuur  

In 2018 bezoeken meerdere cursusgroepen het landgoed met als instelling bewustwording van de 

heilzame werking van natuur op de mens.  

Het is bemoedigend van sommige cursusgroepen te vernemen de dankbaarheid die zij uitspreken en 

op schrift stellen. Als voorwaarde voor het deelnemen van een cursus op Heidehof wordt door de 



cursisten altijd één dagdeel besteed aan vrijwilligerswerk in het bos. Cursisten ervaren dit als een 

weldadige onderbreking.    

Het is goed te ervaren van de bezoekers van de begraafplaats, dat zij zich kunnen inleven in de 

tweede missie van het landgoed: re-integratie van mens en natuur. Men ervaart het natuurbegraven 

als een letterlijke uiting van deze missie.   

Naast cursussen worden er met enige regelmaat wandelingen en excursies gehouden om mensen 

kennis te laten maken met de natuur van het Landgoed.  

De extra aandacht voor de promotie van de boshut, heeft geleid tot meerdere aanvragen. We hebben 

niet overal onze medewerking aan verleend. 

Waardering van de natuur  

Het spanningsveld van natuurbeleving en mogelijke impact op de natuur door onze activiteiten heeft 

ons weer op scherp gezet om de balans tussen natuur en de menselijke (wederzijdse) invloed 

bespreekbaar te maken. Concreet bedoelen we hiermee dat tegenstanders van natuurbegraven 

stellen dat elke verstoring in de natuur schadelijk is. Dat zet ons aan het denken, maar we zijn tot de 

conclusie gekomen dat het goede van natuurbegraven voor mens en natuur, opgewogen tegen de 

zeer kleine impact, niet negatief kan uitvallen. Het is aan ons om die afweging en de conclusie aan 

maatschappij en de politiek duidelijk te maken, en de positieve effecten op mens en natuur kenbaar 

te maken. Diverse onderzoeken die in 2018 zijn uitgevoerd steunen ons in deze conclusie. 

Wellicht is natuurbegraven een manier om de overgang tussen de leefomgeving van de mens voor de 

natuur geleidelijk te doen ervaren. 

Daarnaast is een project gestart om insecten en bijen een beter habitat op Heidehof te geven. Daar 

zijn meerdere natuurmensen bij betrokken. Dankzij dit project worden verschillende stukken op 

Landgoed Heidehof anders ingericht. We hebben een mantelzoom aan randen van nieuwe bosvlakken 

aangebracht met allerlei langbloeiers: heesters, zoals krent, hazelaar, kersen, wilde roos en brem. Ook 

de landschapswal is ingeplant met diverse bomen die bevorderlijk zijn voor insecten zoals de linde, 

wilg en de vuilboom. 

Dankzij het gebruik van de langbloeiende vuilboom en vroegbloeiers als hazelaar en wilg, maar ook de 

linde is extra rekening gehouden met vlinders en wilde bijen. 

We zien dat een dergelijk initiatief positief uitstraalt naar onze vrijwilligers en de cliënten van de 

natuurbegraafplaats, waardoor de verbinding met Heidehof wordt versterkt. 

  



Financiële verantwoording  
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