
Natuurmonumenten werkt aan een open 
en groen Nederland. Daarom verwerven 
en beheren we natuurgebieden. 
Uw steun is daarbij hard nodig. Doe mee. 
Dan kunnen we blijven genieten van de 
natuur. Het kan al vanaf enkele euro’s per 
maand!
Ga naar www.natuurmonumenten.nl

Project Koolveen

Natuurmonumenten werkt tussen 2009 en 
2014 aan de inrichting van het deelgebied Kool-
veen bij Nieuw Balinge.

Maatregelen
Door het verwijderen van teelaarde, het gra-
ven van slenken en laagtes, het verwijderen van 
windsingels bij eikenbomen en het plaatsen van 
veerasters wordt hier weer een nieuw stuk toe-
komstige natuur in de startblokken gezet.

Vrijkomende grond
De vrijkomende grond wordt gebruikt voor het 
verbeteren van landbouwgrond van boeren in 
de regio. Op het afgeschraapte kale zand zullen 
planten als dop- en struikheide, moeraswolfs-
klauw en klokjesgentiaan terug kunnen keren. 
Voorlopig moeten we even geduld hebben, want 
we verwachten dat in 2014 de laatste vrachtauto 
met grond het gebied verlaat.

Goudplevier
Koolveen is onderdeel van het plan Goudplevier. 
Dit plan beoogt sinds 1990 het verbinden van 
vier geisoleerd liggende terreinen tot één groot 
aangesloten gebied van 1200 hectare zonder 
barriéres daartussen. De vier heide- en bosge-
bieden zijn Lentscheveen, Hullenzand, Mar-
tensplek en het Mantingerzand. Met de inrich-
ting van het Koolveen wordt het Mantingerzand 
via het eerder ingerichte Groote Veld met het 
Hullenzand verbonden. 

Fauna
Het grootschalige, voedselarme open landschap 
dat ontstaat, biedt weer kansen voor vogelsoorten 
als paapje, boomleeuwerik, de geelgors en blau-
we kiekendief.  Ook voor amfibieën en reptielen is 
dit open landschap aantrekkelijk. De levendbaren-
de hagedis, de adder en de rugstreeppad houden 
van grotere heid- en veenrestanten. De rugstreep-

pad is een echte pionier die van zandigere inrich-
tingen met ondiepe plassen en slenken houdt.

Informatie
Wilt u meer informatie over dit project? Neemt u 
dan contact op met boswachter Andre Donker 
T (06) 25 07 49 70.
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