Natuurontwikkelingspark 'De Koeweide ' te Hoogeveen
H. Hoving, subvereniging Hoogeveen
Onlangs is het natuurontwikkelingspark 'De
Koeweide' t e Hoogeveen officieel geopend. De
opening werd verricht door wethouder Leistra van
de gemeente Hoogeveen en de voorzitter van
Landschapsbeheer Drenthe de heer Harmsen, door
het onthullen van een informatiebord over het
terrein. De Koeweide is een klein ecologisch park
gelegen aan het Oude Diep aan de westkant van
Hoogeveen. Het vormt de overgang van de stedelijke bebouwing naar de agrarische omgeving. Het
ontwerp is gebaseerd op natuurontwikkeling. Dat
betekent dat de natuur, na een handje geholpen te
56 zijn, binnen bepaalde grenzen zelf haar gang mag
I
gaan. Met het afgraven van vruchtbare grond, het
maken van hoogteverschillen, het graven van
poelen en het inzetten van begrazers, drie Belted
Galloway kalfjes, worden natuurlijke processen weer
mogelijk gemaakt.
Het park is met de functies recreatie-wonen-educatie
en werk gericht op bezoekers. Er kan worden
gewandeld en gespeeld. Doordat er alleen jonge
koetjes als grazers lopen is het park volstrekt veilig.
Naast het te begrazen gedeelte met natuurontwikkeling neemt ook de bijenstal van de bijenvereniging
'De Heidebloem een eigen plaats in. Ook bevinden
er zich volkstuinen. Een speciale plek met bloemen
voor bijen maakt deel uit van het park.
De bijenvereniging is van het begin af nauw betrokken
geweest bij de ontwikkeling van het park. De bijenstal

van de vereniging staat reeds een kleine twintig jaar in
dit gebied. De aanleiding voor het aanleggen van het
natuurpark is geweest dat de Commissie Bijenpark van
de bijenvereniging aan de afdeling Groenvoorzieningen van de Gemeente Hoogeveen gevraagd heeft hoe
het beste kon worden omgegaan met het onderhoud
van het terrein van de bijenvereniging. Het terrein was
door de vele begroeiing van bomen, struiken en
dergelijke, wat het onderhoud betreft, nogal arbeidsintensief.
Omdat het terrein van de bijenvereniging en ook de
omliggende gebieden gelegen waren in het stroomdal
van het voormalige riviertje Het Oude Diep, is er een
totaalplan ontwikkeld en is besloten het gebied in te
richten als natuurpark. Om de burgers hierbij te
betrekken werd er door de gemeente een inspraakavond georganiseerd. Van die mogelijkheid werd
goed gebruik gemaakt.
Om het gebied volgens plan te kunnen inrichten
moest de bijenstal r 2 5 meter worden verplaatst. Dit is
in de zomermaanden gedaan door de leden van de
vereniging, voorwaar geen klein karwei, doch met
vereende krachten is de stal verplaatst en zelfs nog
een stuk groter gemaakt!
Het gebied is eigendom van de Gemeente Hoogeveen en is in opdracht van de gemeente door Landschapsbeheer Drenthe en de Stichting Mens & Natuur
ingericht. Het project is mogelijk gemaakt met
financiële ondersteuning van de Postcodeloterij.
In het voorjaar zal er bij de bijenstal nog een bijeninformatiebord worden geplaatst.
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