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Het eerste themanummer in dit jubileumjaar van Noorderbreed-

te ging over de heide. Niets was dan ook logischer om dit num-

mer op een gepaste plaats aan te bieden. Dit gebeurde op 7 fe-

bruari in de schaapskooi op het Hijkerveld die sinds die dag de

Ensink-kooi heet.

De reden om het themanummer Heide nr. 1 op
het Hijkerveld aan te bieden heeft een aantal
oorzaken. Het Hijkerveld, gelegen tussen Hijken
en Hooghaïen, is het grootste reservaat van de
Stichting Het Drentse Landschap, een van de
organisaties die samenwerkt in de Stichting
Noorderbreedte. De aankoop van het Hijkerveld
heeft nogal wat voeten in aarde gehad, evenals
het specifieke beheersplan van dit zo waardevol-
le natuurgebied met zijn archeologische rijkdom.

Het heidenummer zou worden aangeboden aan
staatssecretaris J. D. Gabor die zich voor het
eerst mocht verheugen in de belangstelling van

de Drentse natuurbescherming. Tot dan toe had
hij zich alleen met de landbouw en haar ver-
tegenwoordigers in deze provincie bemoeid.
Helaas liet hij het, drie uur voor het afgesproken
tijdstip, afweten, vanwege de bezuinigingsronde
in het kabinet. Hij stuurde plaatsvervangend
dtrekteur-generaaï Landelijke Gebieden en
Kwaliteitszorg drs. J. B. Pieters.

De voorzitter van Het Drentse Landschap, me-
vrouw M. H. Hollema-Eïkenberg heette de geno-
digden, waaronder gedeputeerde Herman
Lange, burgemeester H. Nauta van Beilen en
mevrouw Grietel Ensink, van harte welkom, in

een met 4 warmtekanonnen voorziene schaaps-
kooi. De snijdende oostenwind zorgde er echter
voor, dat een verblijf in een schaapskooi in de
winter doet verlangen naar iets warms. De
ongeveer 100 aanwezigen hoorden de toe-
spraken aan, maar waren opgelucht toen ze na
de uitreiking een stevige wandeling konden
maken achter de schapen aan van scheper Tjitse
Terpstra. Het uitbrengen van het heidenummer is
gebeurd in nauwe samenwerking met Het Drent-
se Landschap. Mevrouw Hollema wees nog eens
duidelijk op de co-produktie die een prachtig
voorbeeld is van noordelijke samenwerking. Zij
feliciteerde Noorderbreedte met haar jubileum.
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Heiknappers op de Zwader Heide

Voorzitter Jan Stellema van Noorderbreedte
ging in op de ontstaansgeschiedenis van Noor-
derbreedte, de vele aktiviteiten en themanum-
mers die zij heeft verzorgd. Verder wees hij op
de relatie met Het Drentse Landschap en ging in
op de tot standkoming van dit themanummer.
Stellema citeerde Marten Toonder uit 1971: 'In
het oosten, waar het Donkere Bomen Bos over-
gaat in moerassig laagveen, ligt de Zwader
heide. Het is een achtergebleven gebied, waar
een eenvoudige bevolking van Heiknappers van

Interieur schaapskooi

piek tot plek trekt en daar oogst waf von hoor
gading is, om vervolgens weer verder ie gaan.'

Ehsin k-kooi

Vervolgens ging prof. H. T. Waterbolk in op de
natuur- en kultuurhistorische waarden van het
Hijkerveid. Zijn toespraak is ais artikel in deze
Noorderbreedte opgenomen. Ook belichtte hij
waarom de schaapskooi genoemd was naar
notaris mr. Herman Ensink. Deze gedreven
natuurbeschermer pur sang heeft veel voor het

behoud van natuurgebieden gedaan. Hij is
bestuurslid geweest van de Waddenvereniging,
Het Drentse Landschap, de Milieuraad Drenthe,
It Fryske Gea en Natuurmonumenten. Hij heeft
de eerste kontakten gelegd tussen de vroegere
eigenaar van het Hijkerveid en Het Drentse
Landschap. Het was dan ook een uitstekende
gedachte van het bestuur van Het Drentse Land-
schap om de kooi te laten openen door Grietel
Ensink en de heer Pieters ter nagedachtenis aan
Herman.

u- Hijkerveid staat model

Drs. Pieters ging in zijn toespraak in op de ver-
beelding die de heide heeft, maar ook op de
bedreigingen. Hij was er echter niet somber over
omdat er effektgerichte maatregelen (EGM's in
de wandelgangen van het ministerie) worden
genomen. Pieters doelde hierbij op een subsidie-
regeling inzake milieumaatregelen in natuurter-
reinen. Op grond daarvan zijn 207 projekten in
uitvoering, waarvan er zich 120 in heideterreinen
bevinden. Ook het Natuurbeleidsplan speelt een
rol bij het projekt Heidebeheer en heidebehoud.
Het Hijkerveid staat model voor de aanpak die
het ministerie voor ogen staat. Volgens Pieters
een aanpak van herstel met durf en visie, gericht
op een duurzame toekomst. •

Schapen stormen de hei op


