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Stichting Heidehof
Stichting Heidehof bewaakt het duurzame beheer van bos en natuur in de natuurgebieden die
onder het beheer van Landgoed Heidehof vallen. De stichting hecht groot belang aan herstel van de
relatie tussen mens en natuur en ondersteunt activiteiten die deze relatie bevorderen. De stichting
besteedt veel zorg en aandacht aan het behoud van natuur en de terugkeer van oorspronkelijke
flora en fauna. Bijzondere aandacht heeft het vergroten van biodiversiteit.

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 te houden op
het duurzame beheer van de natuurgebieden. We stimuleren de toepassing van methodes,
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. Hiervoor zijn natuurbeheerplannen 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 hebben we
aandacht voor de zichtbare bewoning van dit gebied door volkeren van 3.000 v.Chr. en
later. Voorbeelden van elementen uit die tijd zijn de aanwezige pingoruïne en grafheuvels.
3. Het bestuderen van de ecologische ontwikkelingen in de natuurgebieden en verrichten van
praktisch onderzoek. Een doel hierbij is dat bosarbeid door de mens met al zijn
hulpmiddelen op den duur kan verminderen ten gunste van natuurlijke ontwikkeling.
4. Het openstellen van Landgoed Heidehof voor het publiek dat rust en stilte zoekt. Onderdeel
hiervan is het faciliteren of bieden van cursussen over de heilzame werking van de natuur
en de bewustwording van de interactie tussen mens en natuur.
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.
7. Deelname aan maatschappelijke instellingen, en middels publicaties trachten het belang en
de waarde van natuur uit te dragen.

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, natuur en bosbeleid
Annetje Braat, integratie mens en natuur
Reinout de Groen, natuur- en bosbeleid, bodemkundige
Uko Vegter, voorzitter
Eelco Nijboer, natuur- en bosbeleid
Chris Schreve, penningmeester, integratie mens en natuur
De bestuurders van Stichting Heidehof ontvangen geen beloning, alleen reiskosten worden vergoed.

Verslag uitgeoefende activiteiten in 2020
We zijn zo graag in de vrije natuur omdat deze geen mening over ons heeft. -Friedrich Nietzsche-

De activiteiten die in 2020 zijn uitgevoerd hebben we geordend aan de hand van onze drie mission
statements.

Versterken van de kwaliteit van natuur op Landgoed Heidehof en
daarbuiten
Het kwalitatief versterken van de natuur blijft een aandachtspunt op het landgoed. Soms hebben
kleine, dan weer grotere ingrepen plaatsgevonden, maar altijd tot doel de kwaliteit van de natuur
bevorderen.
Eext
-

-

Op Hillig Meer is begonnen met het dunnen van het ‘Oerbos’. De impact van de
Amerikaanse Vogelkers is hiermee verkleind en de relatie tussen de pingoruïne en de
gerealiseerde pingowal is versterkt.
Minder intensief schapenbeheer op de pingowal.
Drukbegrazing op diverse plekken door schapen om de heide te verbeteren.

-

Beheer graslanden door een keer per jaar te maaien en de graszode open te trekken.
Hierdoor krijgen de zaden meer kans om tot bloei te komen.
Blijvend beheer van de grafheuvels.

Meppen
-

-

Mepperdennen is in twee keer gedund, een keer op traditionele wijze met paarden en
zagers. Deze wijze zorgde voor een dunning met hoog detailniveau waarbij het gebied netjes
achtergelaten werd. In de tweede dunning werd voorzien met een oogstmachine. Dit werkte
aanzienlijk sneller maar had anderzijds een ruwer resultaat tot gevolg. Mepperdennen heeft
nog veel groeipotentie als het gaat om beeldkwaliteit.
Na de dunning zijn de paden ingezaaid en is het gebied opengesteld voor bezoekers en in
gebruik genomen als natuurbegraafplaats.
Er is een bloemenmengsel gezaaid voor de insecten.

Ommen
-

De natuurbegraafplaats is volop in bedrijf en het bos begint zichtbaar te herstellen van de
dunning.
De heide wordt beheerd door een kudde Drentse heideschapen.
De Amerikaanse vogelkers blijft een probleem, ondanks het uitzagen blijft de soort zich
uitzaaien en ontkiemen.
Per juli is een natuurbeheerder aangenomen op Hoogengraven, hij zal ook verantwoordelijk
zijn voor het natuurbeheer op Mepperdennen.

Sellingen
-

De overdracht voor Sellingen is voltooid. De handmatige dunningen door lokale vrijwilligers
zijn doorgezet. Het resultaat is goed, maar gaat erg langzaam.
Er is een hoofdsloot opgeschoond om de afvoer te verbeteren.
Er zijn een klein aantal bijenkasten geplaatst door een imker.

Re-integratie van mens en natuur
De tweede missie, re-integratie van mens en natuur, blijft in 2020 centraal staan. Juist door de
coronacrisis is de waardering voor natuur vergroot en de impact van de mens op het klimaat verder
duidelijk geworden. De lezingen, stiltewandelingen, concerten et-cetera gingen grotendeels niet
door. Desalniettemin wist de mens de gebieden van Heidehof te vinden voor verpozing, rust en
verwerking.
In een aantal van onze gebieden zijn wandelingen ontwikkeld waardoor mensen dichter bij de
natuur konden komen door middel van speciale luisterwandelingen. Bezoekers kunnen dankzij een
app op de mobiele telefoon luisteren naar natuurgeluiden en wetenswaardigheden over het gebied
waar ze rondlopen.
Tevens zijn er op papier wandelingen uitgereikt waardoor mensen op een ‘corona-veilige’ manier
toch kennis konden maken met het natuurgebied.

Er heeft een herdruk plaatsgevonden van de Natuur- en Inzichtkaarten. Om deze luister bij te zetten
is er een training gegeven aan een groepje coaches en therapeuten om te leren met de kaarten te
werken in hun praktijk.
De cursussen in de boshut worden dit jaar aan een groter publiek aangeboden. Er is nu een goede
docente gevonden die onderwijzers van lagere scholen wil laten zien en vooral zelf wil laten beleven
wat natuur kan doen. Tien jaar heeft zij zich verdiept in de verbinding tussen kind en natuur, maar
wil nu liever de leraren benaderen om meer kinderen te bereiken.
Het aantal overnachtingen in de boshut is toegenomen.

Bevorderen van maatschappelijke en politieke waardering voor natuur
Ook op dit gebied bleken de coronamaatregelen belemmerend te werken. In 2020 was het
moeilijker om contact te hebben met politieke en maatschappelijke organisaties. Tijdens de korte
periode van versoepelingen is dit echter wel gelukt.
De corona-uitbraak bleek landelijk ook een gevolg te hebben voor de waardering van natuur.
Massaal zochten mensen een uitlaatklep in de natuur, wat op sommige plekken tot grote drukte en
overlast voor de natuur leidde. De conclusie zou kunnen zijn dat we in Nederland meer natuur nodig
hebben. Ook op Heidehof zagen we een toename in het recreatief bezoek, wat leidde tot minder
rust in het bos. Taferelen die zich volgens de media in andere natuurgebieden voordeden, zijn ons
bespaard gebleven.
Doordat de activiteiten rondom het natuurbegraven meer in het zicht komen, krijgt Heidehof wel
een groter platform bij de politiek. Zo zijn op meerdere locaties raadsleden, wethouders of
burgemeesters op bezoek gekomen, en hebben we ook bij gedeputeerden een groot draagvlak.
De politieke waardering wordt soms zichtbaar, bijvoorbeeld toen deze werd uitgesproken tijdens
een Provinciale Statenvergadering in Groningen. Het project Ommermars in Overijssel heeft ons een
podium gegeven om de waarden van de organisatie in politieke, bestuurlijke en ambtelijke kringen
te tonen.

Financiële verantwoording

