
 

Peestermaden 1 

Ontwikkelingen in de omgeving van Peest 

  

Landschapsontwikkeling 

Oostervoortsediepje en 
Peestermaden  
 

Wie regelmatig aan de noordzijde van Peest 

door de bossen en de Peestermaden wandelt, 

zal het ongetwijfeld opgevallen zijn dat er 

daar heel wat activiteiten plaats vinden. 

 

Houtwallen zijn afgezet, een nieuwe 

houtwal weer opgezet, diverse percelen van 

douglas sparren ontdaan en in de 

madelanden zijn sloten en greppels 

uitgediept en verschillende wilgen en elzen 

gekapt. Een oud gezegde luidt: 'Het moet 

eerst lelijk worden voor dat het mooi wordt'. 

Zo is het hier ook, het Oostervoortsediepje 

moet weer meanderen (kronkelen). Nu 

wordt het water te snel afgevoerd en dreigen 

de madelanden te verdrogen. De gronden 

rondom dit watertje zijn al voor het 

merendeel in het bezit van Staatsbosbeheer. 

 

Wat gebeurt er allemaal 

 

Staatsbosbeheer heeft naast het 

achterstallige en reguliere onderhoud nu ook 

een begin gemaakt met de voorbereidende 

werkzaam-heden. De opgeschoonde en 

uitgediepte sloten dienen eerst voor 

waterberging, als de meandering een feit is 

dan worden enkele weer gedempt en 

anderen minder diep gemaakt zodat het land 

enigszins verdrassen kan. Om dit proces te 

bevorderen en ook de grond te verschralen 

wordt op sommige plaatsen, de rijke 

bovenlaag verwijderd. 
 

Waterpeil 
 
In de beekdalen zal het grondwater iets stijgen. 

Uiteraard is het niet de bedoeling dat de Peester 
kelders vol met grondwater komen te staan of dat 
de boeren hun akkers niet meer kunnen 
bewerken.  

  

 
Grondwaterpeilbuis 

Daarom zijn er diverse pijlbuizen geplaatst om dit 
proces in de gaten te houden. Doordat de 
houtwallen hun functie voor geriefhout en 
veekering merendeels verloren hebben, zijn ze 
dikwijls verwaarloosd. Gevolg kleine boompjes 
zijn grote bomen geworden en de onder 
begroeiing is verdwenen. Door ze nu af te zetten, 
krijgen braam, sleedoorn en meidoorn weer een 
kans en krijgt de wal naast landschapselement 
zijn oude functie weer. Zoals gezegd 'Het moet 
eerst lelijk worden voor dat het mooi wordt'. 

 
Meer weten? 
 
Staatsbosbeheer hecht er waarde aan om de 
bewoners van Peest bij hun plannen te betrekken 
en zal samen met de dienst Landinrichting op 22 
april a.s. in De Mug een informatieavond houden. 
* 
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Peestermaden 2 

Informatiebijeenkomst over het 

Oostervoortsche Diep 
          woensdag 22 april 2009 19.30 

de Peester Mug 



De Landinrichtingscommissie voor de 

Herinrichting Roden – Norg organiseert op 

woensdag 22 april 2009 een 

informatiebijeenkomst over het project 

beekherstel Oostervoortsche Diep. Het gaat 

hierbij in het bijzonder om de inrichting 

van de Peester Maden en omgeving. De 

bijeenkomst wordt gehouden in de Peester 

Mug aan de Schaapdijk in Peest. De avond 

begint om 19.30 uur. 

 

Voor het gebied Roden – Norg is in 1997 

een landinrichtingsplan vastgesteld. De 

afgelopen jaren waren de werkzaamheden 

met name gericht op het verbeteren van het 

perspectief voor de ondernemers in de 

landbouw. Deze werkzaamheden duren 

nog steeds voort. Intussen komt er zicht op 

dat de gronden die bestemd zijn voor 

natuur daadwerkelijk vrijgemaakt worden, 

zodat de inrichting ervan kan beginnen. 

Een belangrijke maatregel is het herstel 

van de beken. De beken zullen weer vrij 

slingeren en de kenmerkende flora en 

fauna van een stromende beek 

terugkrijgen.  

 

In 2007 is gestart met de uitvoering van het 

gedeelte van het Oostervoortsche Diep in 

de Roeghoorn, tussen de Donderse Weg en 

de Nijlandse Weg. 

  

   

Na de zomer wordt het beekherstel 

voortgezet in de Peester Maden en verder 

richting Peest. De werkzaamheden bestaan 

onder andere uit het graven van de nieuwe 

beek, het dempen van sloten, het afplaggen 

van gronden naast de beek en het ophogen 

van enkele percelen en het aanleggen van 

drainage in het aangrenzende 

landbouwgebied. Tijdens de bijeenkomst 

geven medewerkers van de Dienst 

Landelijk Gebied en Staatsbosbeheer een 

toelichting op de plannen.  

 

Bent u geïnteresseerd in de plannen voor 

beekherstel en het toekomstig beheer van 

het gebied, dan bent u van harte welkom 

bij deze bijeenkomst. 

Nadere informatie vindt u binnenkort op 

deze website en op de pagina 

Peestermaden 1 en kaartje Peestermaden. 

 

 

De landinrichtingscommissie 

HERINRICHTING RODEN-NORG,  

Beekherstel Peizerdiep 

 

J. Verkerk, voorzitter 

A. van Guldener, secretaris 

                                         

                                     

 
Peestermaden 3 

Beekherstel Oostervoortse Diep en meer (verslag informatieavond) 

 

Woensdag 22 april heeft de informatieavond plaatsgevonden over het beekherstel en met name over 

de werkzaamheden Oostervoortsche Diep en de herinrichting van Peestermaden en omgeving die na 

de zomer zullen gaan plaatsvinden. 

 

De avond was goed bezocht, informatief, hier en daar verhit (ca 50 man/vrouw in de Mug!), dorstig en 

vol vragen. 

 

Wat gaat er gebeuren en waarom: 

vanaf de Donderse weg tot aan de stuw zal het Oostervoortsche Diep weer gaan kronkelen. Daarnaast zal het 

Hulligtenloopje (de Riet) ondieper gemaakt en verlengd worden, dus verderop in het Oostervoortsche Diep 

uitmonden nl vlak bij de Donderse weg.  

Op de maden zullen bestaande sloten en greppels gedeeltelijk gedempt worden met het slib dat er nu is 

uitgehaald. 

Dit alles om de grondwaterstand te verhogen voor natuurontwikkeling. Verder zal er ca 70.000 kub water 

extra in het gebied vast gehouden kunnen worden. Daartoe zal het peil 0,5 m verhoogd worden.  

 

Waterhuishouding 

http://peest.eu/peestermaden-1-1.html
http://peest.eu/kaartje-peestermaden-1.html
http://peest.eu/peestermaden-1-1.html
http://peest.eu/peestermaden-1-1.html


Grondwaterstand in het betreffende gebied: 

effect voor de diepe grondwaterstand op termijn: 

20-30 cm aflopend naar 5-10 cm 

effect ondiepe grondwaterstand: 

>20 cm aflopend naar 0,5-5 cm 

 

Grondwaterstand in het natuurgebied na herinrichting: 

winter +20 cm en zomer +30 cm 

 

Als je niets zou doen aan de waterhuishouding buiten het gebied dan zou dat voor het dorp +10 cm 

verhoging betekenen. 

 

Naast het grondwater hebben we ook nog te maken met hemelwater dat soms tot overlast kan leiden.  

 

Peilbuizen 

Om waterproblemen in ons dorp te voorkomen zijn er al eerder peilbuizen geplaatst om de gegevens van nu 

te verzamelen en daarmee na de inrichting een ijkpunt te hebben. In het dorp zal/zullen er op zeer korte 

termijn nog een of meer peilbuizen bijgeplaatst worden. 

 

Drooglegging en afwatering 

T.b.v. de landbouwgronden zullen enkele percelen plaatselijk omhoog gebracht moeten worden om te 

komen tot +1 m drooglegging t.o.v. peil van de beek. Voor de gronden bij de Hulligtenweg betekent dat +20 

cm. 

 

Daarnaast is het belangrijk dat de afwatering vanuit het dorp goed geregeld wordt dus waar nodig drainage-

buizen plaatsen, bestaande sloten uitdiepen, opschonen en evt verleggen, oude sloten in ere herstellen, 

duikers op goede werking controleren, vernieuwen en waar nodig dieper plaatsen. Dit alles geldt ook binnen 

de bebouwing van Peest. Deze werkzaamheden zullen als eerste aangepakt worden. 

De duiker aan de Peesterweg (Hulligtenloop) blijft bestaan. Duiker nabij de stuw in Peest bij de ijsbaan zal 

worden gecontroleerd en verbeterd. 

 

Wegen en hoogspanningsmasten 

De wegen (van de Boermarke) in het natuurgebied zullen worden opgehoogd, ze zullen niet beter van 

kwaliteit worden maar ook niet slechter! Ook is de commissie in gesprek met de gemeente over het 

eventueel ophogen van het verharde fietspad over het Hulligtenloopje. Voor de wegen geldt een 

drooglegging van +0,5 m. 

 

Naar de hoogspanningsmasten zullen eventueel dijkjes worden gelegd i.v.m. bereikbaarheid en onderhoud. 

 

  

 
 
2x Hulligtenloopje 

  

  

  

  

  

  

  

 

Bomen en bomenwallen 



In het natuurgebied zijn inmiddels al bomen (o.a. Elzen) gerooid. Meer zal er niet meer gerooid worden. 

Eventueel staat wel nog een kleine bomenwal bij het Hulligtenloopje op het programma om gedeeltelijk 

gerooid te worden, echter ze blijft wel bestaan en zal dus weer opgroeien (nabij de Peesterweg). 

 

In principe zullen de houtwallen die er nu zijn blijven bestaan en zal alleen waar (nog) nodig onderhoud 

gepleegd worden. 

Over de gerooide bomen/houtwal aan het eind van de Hulligtenweg zullen we nog nader geïnformeerd 

worden. 

 

Vennetjes 

Een veentje aan de westkant van het gebied nabij de Donderseweg zal in ere worden hersteld en mogelijk 

ook een veentje/pingo ruïne nabij de renbaan. 

 

Wandelpaden en recreatie 

Over de bestaande schouwpaden zal niet meer gewandeld kunnen worden omdat die zullen 'vernatten'. 

Staatsbosbeheer vraagt Peestenaren om ideeën aan te reiken ter compensatie. 

 

Via dorpsbelangen is het idee van herstel Poepenpad als dorpsommetje ingebracht. Dit ligt eigenlijk buiten 

het nu opnieuw in te richten gebied. Dit plan is echter wel gehonoreerd en kan nu dus meegenomen worden. 

 

Plannen en ideeën voor en rond het nu in te richten gebied zijn welkom. 

Zie ook de oproep op de welkomspagina van deze site en het contactformulier. 

   

 

  

  

 

Greppels en solitaire bomen 

 

Kleine 

perceeltjes 

Aandacht 

wordt 

gevraagd 

voor het 

belang van 

kleine 

grasperceeltjes zoals die er nu zijn langs het Oostervoortse diep, m.n. in fase 2 gedeelte, waarvan 

we  benadrukken dat dat ook graslanden blijven die gemaaid en begraasd kunnen worden. Tenslotte zeer 

karakteristiek voor het Drentse landschap! 

 

Onderhoud 

Het onderhoud van het gebied zal, na overdracht door Dienst Landelijk Gebied, door Staatsbosbeheer 

gedaan worden. Dit gebeurd langs de beek m.b.v. maaimachines op rupsbanden. Onderhoud van de beek is 

aan het Waterschap. In de maden zal dus gedeeltelijk gemaaid worden en wordt het gras afgevoerd. In de 

toekomst zullen er meer bloemen groeien. De grond wordt afgeplagd en verschraald om fosfaten uit het 

gebied te krijgen waardoor de groei van Pitrus zoveel mogelijk tegengehouden kan worden. 

 

Begrazing en potstal 

In het gebied ten westen van de Peester Maden (op en bij het Noordseveld, niet te verwarren met Het 

Noordsche Veld) zal begrazing door koeien en kalveren blijven. Deze gronden zijn hoger gelegen. In 

samenwerking met Staatsbosbeheer wordt er naast de bestaande zandweg, de Rieteweg, een potstal gebouwd 

met houten wanden en pannen op het dak. De bouwvergunning wordt nu aangevraagd bij de gemeente. 

 

Jacht, muggen en waterpeil 

Jachtrechten, ook al zijn die tot 2014 afgegeven, zullen als de akte van toedeling is getekend net als de 

bestaande pachtrechten vervallen. 

http://peest.eu/contactformulier-2.html


 

Muggen zullen alleen verschijnen als er sprake is van stilstaand water, wat, omdat er hier sprake is van een 

stromende beek, niet het geval zal zijn. Daarom is het ook belangrijk dat de sloten geschoond 

worden/blijven, opdat daar geen water zal blijven staan. 

  

Als laatste nog de vraag:  

"Wat als het mis gaat met het waterpeil en Peest na verloop van tijd toch met wateroverlast of 

grondscheuring te maken krijgt?" 

Daarvoor zijn nu die peilbuizen geplaatst. Na afronding van het project Herinrichting Roden-Norg zal de 

commissie nog 5 jaar aanspreekbaar zijn, dus tot 2015. Het Waterschap en ook Staatsbosbeheer zullen alles 

eraan doen om problemen in de toekomst te voorkomen en zullen vanzelfsprekend ook naderhand waar 

nodig hun verantwoordelijkheid nemen. 

Bij een dergelijk groot project gaat het om 'samenwerken' en een goede communicatie tussen alle partijen. 

 

Voor meer informatie John Tukker, Dienst Landelijk Gebied,  

telefoonnummer 06-52 40 12 05 of 050-3178701 

 
29-4-09  

redactie Prachtig Peest,  

Monique Kalfsbeek 

  

 

 

Peestermaden 4 

Geplande onderhoud SBB  

Lees bij Natuur in Peest over het geplande 

onderhoud winter 2009-voorjaar 2010 door 

SBB rond Peest. 

  

    

Excuus Staatbosbeheer betreffende 

houtkap in de Peestermaden 
            

Tijdens de informatieavond op 

woensdagavond 22 april over de 

werkzaamheden in de Peestermaden is een 

vraag gesteld over een aantal dikke elzen 

aan de noordwestzijde van het gebied die 

zijn gerooid. We hebben beloofd daar nog 

op terug te komen. 

Tijdens het schoonmaken van de sloten is 

tussen DLG, Staatsbosbeheer en de 

aannemer afgesproken dat opslag zou 

worden verwijderd. 

 

 

 

 

 

  

  Abusievelijk hebben medewerkers van 

Staatsbosbeheer de aannemer ook gezegd 

de dikkere bomen te verwijderen. 

Deze bomen hadden achteraf gezien, 

gewoon kunnen blijven staan. 

Onze excuses daarvoor. 

Staatbosbeheer 

Aaldrik Pot 

mei 2009 

Informatie van 

landinrichtingscommissie Roden-Norg 

http://peest.eu/sbb-2009-10-1.html


Persbericht april 2010 

Herinrichting Roden-Norg en beekdalherstel Oostervoortsediep, fase 2 

 

In opdracht van de provincie Drenthe en het 

waterschap Noorderzijlvest voert de 

landinrichtingscommissie Roden-Norg de 

werkzaamheden uit het Inrichtingsplan 

Roden-Norg. Om het herinrichtingsplan uit 

te kunnen voeren is een ruilplan opgesteld 

en vanaf 1 januari 2010 hebben de boeren in 

het gebied de nieuwe grond in gebruik 

genomen. Op de 'gecombineerde opgave' 

die 15 mei bij de Dienst Regelingen binnen 

moet zijn, moet voor de nieuw toegedeelde 

gronden de code ‘overige 

exploitatievormen’ worden aangekruist. 

Daarmee is het werk van de 

landinrichtingscommissie nog niet afgerond. 

De uitvoering van het plan loopt door tot 

ongeveer 2013 en wordt gecombineerd met 

het beekdalherstel van het 

Peizerdiepsysteem. Daarvan is herstel van 

het Oostervoortschediep, fase 1 inmiddels 

afgerond. De uitvoering van fase 2, het 

zuidelijke deel van de beek, start na de 

zomer. We houden u door middel van 

advertenties op de hoogte van de voortgang 

van de werkzaamheden in de inrichting van 

het gebied en het beekdalherstel. 

 

Herinrichting Roden-Norg 

Het Kadaster zet momenteel de nieuwe 

toedelingsgrenzen uit door piketpaaltjes te 

plaatsen in het gebied. Deze paaltjes geven 

de nieuwe grenzen aan. 

Daarnaast wordt op verschillende plaatsen, 

particulier kavelaanvaardingswerken 

uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn het 

vlak maken van een stuk grond of het 

schonen van sloten. Met deze 

werkzaamheden worden de door de boeren 

uit het gebied, ingebrachte en toegedeelde 

gronden, gelijkwaardig gemaakt. 

Op dit moment krijgt een aantal zand- en 

puinwegen, toegedeeld aan de gemeente 

Noordenveld nog een eenmalige 

opknapbeurt, voordat de gemeente het 

beheer en onderhoud van deze wegen gaat 

verzorgen. 

 

Activiteiten later in uitvoering, nu in 

voorbereiding: 

– Waterloopbestek in voorbereiding: her en 

der in het gebied worden waterlopen 

  

 

Dit gemaal wordt aangepast aan de nieuwe 

ontwateringsdiepte. Het gemaal kan na 

aanpassing dieper afmalen dan het huidige 

gemaal. Deze aanpassing wordt gedaan om 

ervoor te zorgen dat de grondwaterpeilen 

laag genoeg blijven voor de landbouw. 

– Verder worden voorbereidingen getroffen 

voor het beekdalherstel van de Slokkert. De 

uitvoering van dit werk is voorzien in 2011. 

 

Beekdalherstel Oostervoortschediep,  

fase 2 

De werkzaamheden voor fase 2 van het 

herstel van het beekdal van het 

Oostervoortschediep starten binnenkort. 

Met dit beekdalherstel wordt het zuidelijke 

deel van het Oostervoortschediep aangepast. 

In het kort komt het erop neer dat de beek 

wat smaller en ondieper wordt gemaakt. 

Daarnaast wordt de beek meer natuurlijk 

aangelegd. Dat noemen we het laten 

hermeanderen van een beek. Doel is de beek 

natuurlijker te maken. De grondwaterstand 

in het gebied direct grenzend aan de beek, 

gaat hierdoor omhoog, waardoor de flora en 

fauna veranderen en bijvoorbeeld pitrus 

plaats zal maken voor dotterbloemen. 

 

De komende maand (mei [red.]) wordt voor 

deze werkzaamheden de vergunningen 

aangevraagd, waaronder de 

aanlegvergunning en de 

waterwetvergunning. 

 

De Dienst Landelijk Gebied voert 

momenteel gesprekken met direct 

belanghebbenden. Zodra deze gesprekken 

zijn afgerond, kan de uitvoering starten. 

 

Meer weten? 

Wilt u meer weten over de Herinrichting 

Roden-Norg of over het beekdalherstel van 

het Oostervoortschediep, neemt u dan 



worden verbeterd of gegraven. Ook worden 

de vier meter brede onderhoudspaden 

aangelegd. De uitvoering is gepland voor 

najaar 2010 en voorjaar 2011. In dit bestek 

worden niet langs alle te handhaven 

waterlopen de 4 meter brede 

onderhoudspaden aangelegd. Voor nadere 

informatie kunt u contact opnemen met het 

waterschap Noorderzijlvest. 

– Voor het landschapsplan is op dit moment 

het 2e bestek in voorbereiding. In dit plan 

zijn ongeveer 25 landschappelijke 

elementen, verspreid door het hele gebied 

opgenomen. De landschappelijke elementen 

zijn bedoeld om het landschap te verbeteren. 

Voorbeelden van de elementen zijn: 

singelbeplanting, bermbeplanting en het 

inrichten van de natuurterreinen, zoals 

afplaggen voor verschraling. 

– Recreatieve voorzieningen: in het 

inrichtingsplan zijn al diverse recreatieve 

voorzieningen uitgevoerd. 

Er zal nog 1 fietspad en enkele wandelpaden 

worden aangelegd. Tevens zullen er 2 

uitzichtpunten worden gemaakt. Deze 

komen bij het reeds ingerichte gedeelte van 

het Oostervoortsche Diep en bij de brug in 

de Mensingeweg over het Lieverse Diep.  

De voorbereidingen voor deze 

voorzieningen zijn in volle gang. Uitvoering 

is voorzien in de loop van 2010. 

– Aanpassen gemaal Zuidermaden: de 

aanpassing van het gemaal Zuidermaden is 

in voorbereiding.  

  

contact op met de Dienst Landelijk Gebied:  

telefoon 050 31 78 500. 

 

 

Activiteiten later voorzien: 

Het is de bedoeling om in 2011 een groot 

aantal bestaande poelen en dobben te 

verbeteren. De voorbereidende 

werkzaamheden zullen dit jaar worden 

opgestart. Dit alles gebeurt in nauwe 

samenwerking met de boermarke en de 

natuurbeschermers. 

 

 

Herinrichting Roden-Norg 

opdrachtgever: Provincie Drenthe 

opdrachtgever/uitvoerder: 

Dienst Landelijk Gebied, voor ontwikkeling 

en beheer 

 

persbericht april 2010 

op deze site 6 mei 2010  

  

 

 

  



Peestermaden 6  

informatie van Dienst Landelijk Gebied 

Advertentie in de pers juli 2011 

Meer ruimte voor Noorddrentse beken! 

beekdalherstel Oostervoortsediep, fase 2 in uitvoering 

Start uitvoering na de bouwvak 

Na jaren van voorbereiding is het zover: Na 

de bouwvak start de uitvoering van fase 2 

van het beekherstel van het Oostervoortsche 

Diep. 

Het ten zuiden van de Donderseweg gelegen 

beektraject en omliggende natuurgebieden 

(Peestermaden) worden in ere hersteld. Doel 

van het project is meer en langer water in het 

gebied vasthouden en het gebied geschikter 

maken voor flora en fauna. 

transportroutes 

Tijdens de uitvoering worden de omliggende 

(zand)wegen door de aannemer gebruikt 

voor transport. De transportroutes worden 

met borden aangegeven. Wij proberen de 

overlast voor omwonenden tot een minimum 

te beperken. 

Planning 

De werkzaamheden nemen ongeveer een jaar 

in beslag. Het gebied is naar verwachting in 

het najaar van 2012 ingericht. 

Opdrachtgever 

De Dienst Landelijk gebied heeft van de 

provincie Drenthe en van het waterschap 

Noorderzijlvest de opdracht gekregen dit 

project uit te voeren (o.l.v. de 

landinrichtingscommissie Roden-Norg). 

  

 

  Vragen? 

Voor vragen tijdens de uitvoering kunt u 

tijdens kantooruren contact opnemen met de 

heer Willem Sebastiaan Hermse van de 

Dienst Landelijk Gebied, telefoonnummer  

06 52 56 37 45. 

 

Meer informatie op 

www.noorddrentsebeken.nl 

Ook meer informatie op deze site o.a. onder 

Peestermaaden 5 

Dit bericht in de pers is hier te downloaden 

in pdf. 

http://www.noorddrentsebeken.nl/
http://peest.eu/peestermaden-5-1.html
http://peest.eu/mediapool/65/654126/data/Peestermaden_pdf_s/AdvertentieBeekherstel_120x210NorgerCourant.pdf
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Meer ruimte voor Noorddrentse beken! 

beekdalherstel Oostervoortsediep, fase 2 nu daadwerkelijk in uitvoering 

Peest 25 september 2011 

Wie afgelopen dagen over de Hulligtenweg 

ging of over het fietspad van Peest naar De 

Vluchtheuvel zal zeker de activiteiten in de 

Peestermaden opgevallen zijn. 

 

Diverse sloten zijn reeds verbreed en een 

klein deel van de Hulligtenloop heeft een 

nieuw profiel gekregen, iets ondieper maar 

breder dan het oude profiel. 

 

Op de onderstaande kaart is te zien hoe het 

e.e.a. eruit gaat zien. 

De *sterren* zijn uitzichtheuvels die bij de 

wandelpaden komen op de heuvels wordt 

een bankje geplaatst. De groene lijnen 

geven de nieuwe of verbreedde sloten aan, 

de blauwe lijn is de nieuwe loop van het 

Oostervoortsediep 

  

 
De directiekeet 

     

 
het nieuwe profiel 

 
nog in oude staat 



 
bredere sloot 

 
werkoverleg 
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Meer ruimte voor Noorddrentse beken! 

beekdalherstel Oostervoortsediep, fase 2 in uitvoering 

Meer ruimte voor de pingo in de 

Peestermaden 

 

De inrichtingswerkzaamheden in de 

Peestermaden zijn in volle gang.  

  De pingo-ruïne in de Peestermaden is in de 

loop der jaren steeds verder dichtgegroeid.  

In de omgeving van de pingo zijn bovendien 

allerlei bomen opgeslagen.  

Om dit bijzondere fenomeen weer zichtbaar 



Het idee is dat het beekdal weer een meer 

natuurlijk karakter krijgt met daarin een 

belangrijke rol voor cultuurhistorische 

waardevolle landschapselementen.  

In het hart van het gebied ligt zo’n element, 

een zogenaamde pingo-ruïne.  

Een pingo is een ‘ijsheuvel’ die in een 

ijstijd, zoals die ook in Nederland hebben 

geheerst, ontstaat door opborrelend 

grondwater.  

Deze ijsheuvel is bedekt met een laag 

grond. Als het klimaat warmer wordt, smelt 

het ijs en zakt de grond naar de zijkanten.  

Hierdoor ontstaat laagte die is omringd door 

een grondwal.  

Dit verschijnsel wordt een pingo-ruïne 

genoemd. Veel van deze pingo’s zijn nu nog 

als ven in het landschap terug te vinden. De 

meest bekende en grootste is het Esmeer bij 

Veenhuizen. 

 

 
De pingo-ruïne 

 
De nieuwe loop in wording naast de gedempte loop 

te maken wordt een groot deel van de 

opgeslagen bomen en struiken verwijderd. 

Een deel van het gebied is in eigendom van 

een particulier.  

Het andere deel is in beheer bij 

Staatsbosbeheer.  

Het herstelplan is in goed overleg tussen de 

particulier, Staatsbosbeheer en 

directievoerder Dienst Landelijk Gebied tot 

stand gekomen. 

 

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met boswachter Aaldrik Pot van 

Staatsbosbeheer, telefoon 06-51453305. 

 

ing. Aaldrik Pot 

Staatsbosbeheer Boswachter Kop van 

Drenthe Medewerker communicatie 

Kantooradres: 

Oosterweg 4 | 9333 PL Langelo T 0592-

613281 | M 06-51453305 E 

a.pot@staatsbosbeheer.nl | 

www.staatsbosbeheer.nl 

 
Verschraald land 

 
Afgevlakte oevers 



 
Een brede bek en een.... 

   
Een belanghebbende 
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Peestermaden 

 

De inrichtingswerkzaamheden in de Peestermaden zijn in volle gang. 

De houtopslag in de pingo-ruïne is verwijderd, duikers worden of zijn reeds 

geplaatst. 

Ondanks de natte weersomstandigheden gaan de werkzaamheden op volle 

toeren door. 

Elke dag veranderd er wel wat. 

Het is nu nog één grote modderpoel, als we een jaar verder zijn zal de 

Peestermaden een hele andere aanblik hebben en nog veel later zullen wij 

weten of het ook aan het beoogde doel beantwoordt. 

12 december 2011 

 
Één grote modderpoel 

   

 
De duikers 

 
Pas geplaatste duiker in de Hulligtenloop 



 
De pingo-ruïne voor de houtopslag verwijdering 

 
De pingo-ruïne na de houtopslag verwijdering 
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Meer ruimte voor Noorddrentse beken! 

beekdalherstel Oostervoortsediep, fase 2 in uitvoering 

      

  

De Peestermaden veranderen en zijn veranderd 

De eerste voorlichtingsavond over het beekherstel in de Peestermaden vond 

plaats in 2009, sindsdien 

 
Opschotwerk  

 
De vernieuwde Hulligtenloop 

 

 

 

                                      
  



is er, onder regie van de Dienst Landelijk Gebied, in het gebied veel 

veranderd. 

 

Nu de grote machines uit de maden zijn verdwenen, zijn de veranderingen 

goed zichtbaar. 

De Hulligtenloop is verlegd en meandert weer, hetzelfde geldt voor een 

gedeelte van het Oostervoortsediep. Sloten zijn gedempt of ondieper en 

breder gemaakt.  

Op enkele plaatsen is de grond verschraald door de teeltlaag te verwijderen. 

Een bijna verdwenen pingo-ruïne is weer in ere hersteld. Voor de recreatie 

zijn er wandeltracés aangelegd. 

Het Staatsbos Beheer gaat komend voorjaar de tracés nog verder inrichten en 

aankleden. Met de aankleding van het hele gebied is de natuur zelf al bezig, 

met een kleurenpracht waar geen modeontwerper aan tippen kan. 

  

                     

                    De heer Bol en mevrouw Koe heten U van harte welkom in de Peestermaden 

                       zij zijn echter wel gesteld op hun privacy, dus blijf op de wegen en paden. 
 

 

 



 

vanaf de Hulligtenweg 



 

het nieuwe voetgangersbruggetje 

 



 

nogmaals 

 



 

het uitkijkpunt nog zonder bankje 

 



 

de zwerfkei 

 



 

het uitzicht 

 

 

 

  

 

  

 

  
 



 

nogmaals 

 



 

nog een keer 

 



 

herfst/winter 

 



 

herfsttooi 

 



 

de pingo ruïne 

 



 

iets meer naar rechts 

 



 

de zon en uw fotograaf 

 



 

bosschage 

 



 

mooie luchten 

 



 

nieuwe natuur 



 

Meanderen 
 


