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Onneres, foto Rob de Groot

Een wandeling langs bos, zandvlakten en vennen Grote ven, foto Rob de Groot

Het nieuwe Appelbergen

Appelbergen is bij vele stadjers bekend als een bosgebied waar je op de fiets doorheen rijdt op weg naar de kop van Drenthe
en vandaar weer terug naar de stad. Voor anderen is het een vaste uitlaatplaats voor hun honden. Appelbergen is momenteel
aan het veranderen. Een nieuw uitgezette wandelroute leidt u door het bos, over zandvlakten en duinenrijtjes en langs prachti-
ge vennen. De honden mogen mee maar uitsluitend aangelijnd. Voor hen zijn drie speciale plekken gemarkeerd waar zij vrij
mogen lopen.

Leo Stockmann
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Kleine ven met gagel, foto Rob de Groot

Het bij Gummen en Onnen (gemeente
Haren} gelegen Appelbergen ligt aan de
noord-einde van de Hondsrug, Deze zandrug
wordt hier in het westen geflankeerd door het
beekdal van de Drentse A en in het oosten
door het beekdal van de Hunze (Drentse
diep). Het gebied is 37 ha groot en kent een
grote verscheidenheid aan biotopen; bos, ven-
nen, dobben en poeltjes, duintjes met heide-
begroeiing en zandplekken.
De ondergrond bestaat uit zand met keiieem op
wisselende diepte. Voor een groot deel ligt
Appelbergen hoger dan zijn omgeving. Het
gevolg daarvan is dat Appelbergen vrij aardig
verschoond blijft van toestroming van voedsel-
rijk water uit de omgeving. Laaggelegen gedeel-
ten van Appelbergen kunnen lang nat blijven
doordat de keiieem in de grond het wegzakken
van water blokkeert. In het verleden heeft dat
de mogelijkheid tot veenvorming geboden.
Greppels in het terrein duiden op vroeger agra-
risch gebruik en pogingen het gebied te ontwa-
teren. Deels is dat ook gelukt. Er is plaatselijk
veen afgegraven. Turfgaten en zetwallen zijn in
het gebied nog terug te vinden.

Appelbergen is een van de weinige stukken
woeste grond die gelukkig ontkomen is aan
totale ontginning. Het gebied is beplant met
grove den (1890), vooral in het zuidelijk deel is
dat zichtbaar. Een groot deel van het bos
bestaat uit eiken en berken met veel onder-
groei van lijsterbes. In de kruidlaag groeit veel
brede stekelvaren.

Militair oefengebied

Appelbergen kent een militair verleden. In de
tijd van Napoleon werd Appelbergen al
gebruikt ais exercitie-terrein. In het gebied
werd appèl gehouden, vandaar de naam. In
1916 kwam het terrein in bezit van de Staat der
Nederlanden. Tot vlak na de Tweede Wereld-
oorlog reden er kleine militaire rupsvoertuigen
rond. in de oorlog gebruikten de Duitsers
Appeïbergen als oefenterrein. Zij richtten een
noordelijk gelegen deel ervan in als schiet-
baan. Het graven van schuttersputjes en het
houden van kaartleesoefeningen waren voor
Appelbergen vrij vriendelijke militaire gebeur-
tenissen.
In 1993 trok Appelbergen publicitair nogal wat

aandacht door het zoeken naar een mogelijk
massagraf uit de Tweede Wereldoorlog mid-
dels infrarood-apparatuur vanuit een F-16 ver-
kenningsvliegtuig. Van een massagraf is echter
geen spoor ontdekt. Een half jaar geleden
heeft het Ministerie van Defensie het gebied
overgedaan aan Staatsbosbeheer.

Oude karresporen en een kogelvanger

Appelbergen was eeuwenlang een belangrijke
schakel in de verbinding tussen Midden-
Nederland en Groningen. Op de heide van
Appelbergen is nog het patroon van karrespo-
ren zichtbaar. In de Napoleontische tijd werd
een van de karresporen verbeterd, de tegen-
woordige Hoge Hereweg. De andere sporen
hebben mogelijk bijgedragen tot de vorming
van de langgerekte duintjes in het gebied.
Deze duintjes werden wellicht ook verstevigd
en ingericht als schietbaan door de Duitsers.
Aan de noordkant van deze duintjes werd
dwars daarop een wal als kogelvanger opge-
worpen.

Beheer

Nu Appelbergen in handen is van Staatsbosbe-
heer, is er ook de mogelijkheid een beheer te
voeren wat moet leiden tot een grotere natuur-
waarde. Ten tijde van het Ministerie van
Defensie stoelde het beheer voornamelijk op
houtteeltkundige achtergronden. Eén van haar
laatste daden was overigens het op grote
schaal verwijderen van berken in het grote
ven. De laatste jaren is de Stichting Land-
schapsonderhoud Groningen (SLG) op verzoek
van Staatsbosbeheer nogal actief betrokken bij
het beheer. Tientallen vrijwilligers hebben
berken uit en langs de vennen verwijderd.
Daardoor blijft in de vennen langer water staan
omdat de bomen het water er niet meer uitzui-
gen. Plaatselijk zijn greppels afgedamd om het
water beter vast te houden in de dobben en in
het kleine ven. Daarnaast is er in de centrale
afwateringssloot van het gebied ter hoogte van
de Appelbergenweg een dam met overloop
geplaatst. Hierdoor is het waterpeil in het
grote ven met zo'n halve meter gestegen en
daarmee is de waterbuffer in de zomerperiode
sterk vergroot. Doelstelling hierbij is de
instandhouding van de waardevoile hoogveen-
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vegetatie en wordt het gebied veel geschikter
voor amfibieën en reptielen, o.a. de zeldzame
heikikker. Door het plaatselijk verwijderen van
de bomen langs de vennen zijn mooie door-
zichten ontstaan.Ten noorden van het grote
ven is ook een stuk bos uitgedund. Een deel
van de duintjes is ontdaan van zijn boomop-
slag en plaatselijk is de oude heide geplagd.
De bedoeling van deze ingrepen is de heide
zich te laten verjongen en het leefgebied van
de levendbarende hagedis te verbeteren. Ook
aan de dobben en de poelen wordt gewerkt.
Enkele zijn ontdaan van boomopslag. Om ver-
storing door wandelaars, fietsers en ruiters te
beperken zijn meerdere paadjes die in de
loop van de tijd zijn ontstaan, geblokkeerd
met stapels takken. Verstoringsgevoelige die-
ren als adder, levendbarende hagedis en ree
krijgen zo meer rust. Het bos zal meer en meer
een natuurlijker karakter moeten krijgen. Meer
structuur, meer scheefstaande en liggende
bomen (ook dode) verhogen de kans op aan-
wezigheid van meer soorten planten en dieren.
Behalve vrijwilligers van SLG zijn ook perso-
nen van de Franciscaanse beweging en van de
Stichting Vobula (vrijwillig onderhoud buiten-
plaatsen en landgoederen) al een aantal jaren
tijdens werkkampen actief met allerlei bezig-
heden in het kader van het nieuwe beheer.

Flora en fauna
In de beginjaren zeventig is Appelbergen
nauwkeurig onderzocht door leden van natuur-
beschermingsverenigingen uit Groningen en
Haren en door studenten van de Rijksuniversi-
teit Groningen. Naast een inventarisatie van
planten (inclusief paddestoelen en mossen) en
vogels kwamen zij ook met adviezen aangaan-
de beheer. Twintig jaar na dato wordt hier nu
uitvoerig aan gegeven. Tot de zeldzamere krui-
den die ook nu nog voorkomen, behoren
lavendelhei, rode bosbes, kleine veenbes,
eenjarig woliegras, echte guldenroede en klok-
jesgentiaan. Een nieuwe uitgebreide inventari-
satie is wenselijk. Van de minder algemene
vogelsoorten zijn de fluiter, de wielewaal en
de gekraagde roodstaart elk jaar met een aan-
tal broedparen present. Ook de grote bonte
specht broedt er terwijl de zwarte en de groe-
ne specht er ook wel eens gehoord of gezien

worden. Een nieuwkomer is de bosuil.
De heikikker is ook dit voorjaar weer gehoord.
De levendbarende hagedis en de adder zijn
toen eveneens waargenomen.
De ree, de vos, de bunzing zijn zoogdieren die
hier leven. Tijdens de wandeling kunt u meer-
dere eekhoorns ontmoeten.

Recreatie
Al tientallen jaren is Appelbergen erg in trek
bij recreanten. De zandplekken (ontstaan door
militaire voertuigen) en de restanten heide
zijn geliefde speelplekken voorde kinderen.
Buiten de reguliere wandelpaden is er een wir-
war aan paadjes ontstaan. Honden lopen veel-
al los en ruiters wijken nogal eens van het hen
toebedachte pad af. Om te voorkomen dat het
gebied te veel vertrapt wordt onder de voeten
van recreanten en dieren heeft Staatsbosbe-
heer een nieuwe wandelroute (geelgekopte
paaltjes) uitgezet die langs alle mooie stukken
van het gebied gaat. Ook is de ruiterroute
opnieuw gemarkeerd. Er zal strikter dan voor-
heen worden opgetreden tegen mensen die
zich niet aan de regels houden. Wel kan men
zich afvragen of de instelling van speelplaat-
sen voor kinderen en loslopende honden teza-
men een gelukkige keuze is. Om de rust in
Appelbergen te garanderen zou de Hoge Here-
weg voor gemotoriseerd verkeer afgesloten
moeten worden.

Externe bedreigingen
De Onneres en de Glimmeres hebben vanouds
een agrarische bestemming. De teelt van gra-
nen was gebruikelijk. En vroeger kwamen daar
veel akkeronkruiden in voor zoals korenbloem,
klaproos en gele ganzebioem. Tegenwoordig
wordt er veel maïs verbouwd en wordt er ste-
vig bemest en met gif gespoten. Op de Glim-
meres vindt teelt van bomen plaats. Ook daar-
bij wordt veel gif gebruikt. Via de lucht en met
het afstromen van een deel van het water vanaf
de essen naar Appelbergen vinden gif en
meststoffen hun weg naar het voedselarmere
milieu in dat gebied.
Het zou een goed idee zijn deze essen te
betrekken bij Appelbergen en ze weer te
benutten als ouderwetse akkers. Bovendien
geeft het de mogelijkheid de diverse dobben

die op de essen (en die soms zeer waardevolle
stukjes natuur zijn) te verbinden met Appel-
bergen.

De wandelroute (de nummers staan op het
kaartje)

1 De route begint op de parkeerplaats aan de noordzij-

de van Appelbergen. Dit is de plek waar vroeger het

zwembad van de gemeente Haren lag. De zuidzijde van

de parkeerplaats wordt geflankeerd door een negental

geknotte linden. De wandeling gaat eerst door een

tamelijk jong bosgedeelte met veel eik en berk. Dit

stuk bos heeft zich spontaan kunnen vestigen en ont-

wikkelen na de Tweede Wereldoorlog. Na een pad

overgestoken te zijn, ziet u rechts een natter bosge-

deelte met een poeltje. In dit gedeelte komt veel pijpe-

strootje voor, een grassoort die in pollen groeit en van

vocht houdt. Links van het pad groeit framboos.

2 We bereiken een speelveld. Enkele oude eiken met

deels ontblote wortelsteisels doen al lang dienst als

klimboom voor kinderen. Voorbij het speelveld loopt u

door duidelijk zichtbare duinenrijtjes die u even verder

dwars oversteekt.

3 Een deel van de bomen op de duintjes is verwijderd

en een deel van de oude heide is afgeplagd. De

levendbarende hagedis moet hier een goed leefgebied

kunnen behouden. Het is een erg kwetsbaar terreinge-

deelte.

4 Bij het grote ven kunt u genieten van een prachtig

doorzicht. Aan de linkerkant ligt een bosgedeelte waar

veel in is gekapt. Ook is hier een stukje geplagd. Om te

voorkomen dat dit bosgedeelte wordt betreden is er

een houtril omheen gelegd. Het bosgedeelte aan uw

rechterzijde is veel dichter en natter. De meeste eiken

staan op de drogere kant, de meeste berken waar het

natter is. Er groeit veel lijsterbes en brede stekelvaren.

5 Na het passeren van een poeltje komt u even verder-

op uit aan de rand van het bos en heeft u uitzicht op de

Onneres met bouwland en grasland. Een laaggelegen

weilandgedeelte staat bij natte jaargetijden deels

onder water. Langs de oostzijde gaat het pad een eind-

je door de bosrand langs het grote ven. In het grote

ven ziet u veel opslag van berk dat te zijner tijd wegge-

haald moet worden. U passeert een zetwaf in het ven,

een ptek waar wel eens een adder wil zonnen.
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6 De wandeling gaat verder rondom het grote ven en

komt uit op de Appelbergenweg. Vanaf die plek het ven

inkijkend ziet u in het voorjaar eenjarig woliegras bloei-

en en in mei valt het witte pluis van de bloeiwijzen op.

Tussen pad en ven komen plekken met blauwe bosbes

voor. In deze hoek van het ven zijn veel berken wegge-

kapt. Alleen wat grove dennen zijn blijven staan. Het

doorzicht is fraai. Het bosgedeelte aan de linkerkant

van het pad ligt hoger en droger. Het is ook een eiken-

berkenbos maar in de kruidlaag groeit hier veel bochti-

ge smele. Het is een soort die van droogte houdt.

7 Op dit punt van het grote ven is een overstort aange-

bracht. De houten wand in de afvoersloot zorgt ervoor dat

het ven een bepaalde waterstand behoudt. De overstort

dient ervoor dat de afvoer ook weer niet zodanig stag-

neert dat de afstroom van het water vanaf de Onneres op

het ven te veel blokkeert Door het ven loopt in noord-

noordwesteltjke richting een sloot. Deze sloot vormde

de grens tussen de voormalige boermarken van Onnen

en Glimmen. Voorbij de overstort is de rand van het ven

nog bebost. Vlak voor een tweede speelplaats gaat de

wandeling linksaf en komt u in een ouder bosgedeelte

met eik en veel grove den. Bovendien staat er wat

beuk. Ook hulst komt voor en plaatselijk nogal wat

braam. Hier en daar staat of ligt een dode boom. Het

zijn belangrijke voedselbronnen voor onder andere de

specht. En natuurlijk zijn het groeiplaatsen voor padde-

stoelen.

8 U bent uitgekomen bij het kleine ven. Ook hier zijn

langs de kant op een aantal plekken bomen wegge-

haald. Plaatselijk is opslag van berk alweer goed zicht-

baar. Gagel komt voor in het ven. Op de grond bij een

groepje grove dennen [op een grasveldje} liggen veel

door eekhoorns bewerkte kegels. Het pad leidt u verder

langs de westzijde van het ven. Aan de rechterkant

loopt de Hoge Hereweg met fietspad. Een mooie

gevorkte oude grove den staat op de plek waar u links

aan moet houden. In natte jaargetijden kan een vol-

gend stuk van het pad onder water staan. U komt uit op

een plek met grove den. Ondergroei ontbreekt. We

gaan rechtsaf. Oudere grove dennen en jongere eiken

en berken typeren het bos. Er is ondergroei van blauwe

bosbes en brede stekelvaren. Langs het pad groeit

nagelkruid.

9 Tenslotte loopt u door een stukje eentonig Douglas-

sparrebos [wel van belang voor vogelsoorten als rans-

uil, zwarte mees en goudhaantje) voor u op de l_eem-

weg uitkomt. De route kruist den de Hoge Hereweg.

Verscholen aan de rand van het bos aan uw linkerkant

ligt de buitenschool. U loopt door een eiken-grove

dennenbos met veel ondergroei van lijsterbes en

braam. In de omgeving van de school groeien langs het

pad prachtframboos en bonte gele dovenetel. Het

typeert de menselijke invloed, Een enkele dode boom

laat zijn belangrijke functie zien (spechtgaten).

10 Waar het paadje weer wat naar beneden gaat, komt

u langs een sterk verboste laagte. Dat u weer in een

wat natter gedeelte loopt, merkt u ook aan het voorko-

men van pijpestrootje en de blauwe bosbes. Ook ber-

ken zijn hier meer aanwezig. Doorlopend komt u langs

de rand van de Glimmeres. De grove dennen zijn hier in

het bos afwezig.

11 Wanneer u opeens vreemde vogels hoort fluiten,

bent u bij het paviljoen aangekomen. Bij de T-splitsïng

kunt u even linksaf gaan en over de Glimmeres kijken

met zijn boomkwekerijen. Voor u ligt de Mosterdpot.

Dat was al een sportveldje maar is nu ook door Staats-

dobbe. In de houtwal tussen pad en speelveld groeien

onder andere eikvaren en dagkoekoeksbloem. U pas-

seert het paviljoen en kruist de Hoge Hereweg. De

route gaat linksaf (rechts is weer het speelveld) en u

passeert een grasveldje met een mooie parasolvormige

vliegden. U loopt dan tussen met eiken begroeide dui-

nenrijtjes door, gaat langs de rand van het andere

speelveld (zie ook bij 2) en ziet aan de linkerkant een

poeltje. Hierin komt nog de heikikker voor. Het gebied-

je rond de poel is afgezet met een houtrü. De kwetsba-

re poel mag niet betreden worden.

12 Aan de noordrand van het speelveld ligt de door de

Duitsers opgeworpen kogelvanger. U steekt deze over

en vervolgt de wandeling in noordelijke richting. Gaan-

de door het inmiddels vertrouwde eiken-berken-üjster-

besbos passeert u nog een poeltje. Hier kan het pad

ook onder water staan in natte tijden. U steekt een pad

over dat geflankeerd is met grove dennen en komt dan

weer uit op de parkeerplaats.Nb

Met dank aan Joop Tiemens (SBB) en

Hans Eilert (SLG).
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