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Wandel

ROUTE

Informatie
Start
Parkeerplaats Alberdalaan, Nijeberkoop.

Lengte
De hier beschreven route is in totaal 13 km. Op de
Delleboersterheide wordt ze aangegeven met blauwe
paaltjes, op de Diakonievene met groene paaltjes.
Splitsen in 7 en 6 km is mogelijk.

Broedseizoen
Het broedseizoen is van 15 maart tot 1 juli.
In die periode is de route over de Hoorn afgesloten.

Wandelen op de
Delleboersterheide en
rond de Diakonievene

Grote grazers
Grote grazers helpen met het onderhoud van dit unieke natuurgebied. In de Diakonievene graast een kudde
Galloway runderen. Op de Delleboersterheide grazen
Exmoorpony’s en soms Drentse heideschapen.

Honden
Op de Delleboersterheide zijn honden niet toegestaan.
In de Diakonievene mogen ze aangelijnd mee.
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Spannend beekdallandschap
met rivierduintjes, pingoruïnes,
schraalgrasland, verstuivingen en bossen
met een enorme variatie aan flora en fauna

Boeiend oerlandschap van
een oud stroomdalgebied
In 1951 kocht It Fryske Gea het eerste deel van
de Delleboersterheide aan met als doel het
oude beekdallandschap in ere te herstellen.
Inmiddels is het natuurgebied langs de Tsjonger
samen met de deelgebieden Catspoele en De
Hoorn 195 hectare. De voedselrijke toplaag
van het voormalig cultuurland is weggehaald
en het oorspronkelijke reliëf is hersteld. Het is
weer zoals het van oorsprong hoort te zijn: een
golvend landschap van dekzand met kommen
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waarin zich veen heeft gevormd en een open
heideterrein met veenputten, omringd door bos.
De mooi gelegen plassen van het nabijgelegen
44 hectare grote Diakonievene zijn overblijfselen
van een pingoruïne waar turf werd gegraven
voor de armen. In 1953 tekende It Fryske Gea
hiervoor de eigendomspapieren. De stuifwal om
dit waterrijke gebied geeft het een heuvelachtig
aanzien.

Catspoele

Kommavlinder/Kommaflinter

1 Catspoele

6 Schuilhut met vangkraal

In de Catspoele leven maar liefst 45 van de 75 in Nederland
voorkomende libellen. Het is daarom een uniek libellengebied.
In 2007 werd hier zelfs de in Nederland uitgestorven Oostelijke
witsnuitlibel weer ontdekt en in 2015 de vuurlibel.

De vangkraal is bedoeld voor de Drentse Heideschapen. De
schuilhut heet in de volksmond Waldushut, naar Evert Waldus,
de eerste opzichter van dit natuurgebied.

2 Libellenvlonder

Struik- en kraaiheide komen veel voor op de droge gebieden.
Op de natte ondergrond groeit dopheide.

De libellenvlonder is aangelegd zodat bezoekers niet meer op
de kwetsbare oevers van het ven lopen. Voor liefhebbers en
echte ‘libellenspotters’ is het een unieke plek om deze fragiele
ﬂadderaars te bewonderen.

3 Uitzichtheuvel
Op de uitzichtheuvel is het volop genieten van het schitterende
uitzicht over de heide met hier en daar een eik of een grove
den.

7 Heidesoorten

8 De Hoorn
De Hoorn (hoek) was vroeger een ‘meente’, een gemeenschappelijk weidegebied. Het is ontstaan in de laatste ijstijd als
onderdeel van het Drents Plateau met voor Noord-Nederland
unieke rivierduintjes. Ook de pingoruïne is een overblijfsel uit
die periode. Door het smelten van een ijsheuvel ontstond een
rond meertje met een aarden wal.

4 Levend hoogveen
In de eerste helft van de vorige eeuw zijn door turfwinning
veenputten ontstaan. Bijzonder is dat hier spontaan nieuw
hoogveen wordt gevormd door de groei van veenmossen aan
de bovenkant die vervolgens aan de onderkant weer afsterven. In de bulten veenmos groeien lavendelheide en ronde
zonnedauw, maar ook zeldzame levermosjes als aarmaanmos
en ijl stomptandmos.

5 Vlinders
Bij gunstige omstandigheden wemelt het van de vlinders. Soms
ﬂadderen er wel duizend vlinders rond zoals bruine vuurvlinder, kommavlinder en het heideblauwtje. In 2015 werden hier
tot grote verrassing ﬂink wat zilveren maanvlinders ontdekt.
De vlinders zijn in goed gezelschap van de vele sprinkhanen,
zoals de heidesabelsprinkhaan en het knopsprietje.

Vuurlibel/Fjoerbúkje

Kuifmees/Tûfmies

9 Beekdallandschap

Dit is een oude meander van de Tsjonger, een natuurlijk uitgesleten bocht in de rivier. Eiken- en berkenbosjes en schraal
grasland zijn kenmerken van een beekdallandschap.

10 Vogels

Door de variatie is het gebied het domein van diverse vogelsoorten. Zo is het heideterrein bij uitstek geschikt voor de
boompieper. De geelgors kiest liever voor de bosranden. Buizerd en havik maken er hun horsten. De grauwe klauwier is
ook geen onbekende vogel, maar slaat ook wel eens een jaar
over. Wie geluk heeft kan in de winter de klapekster spotten,
op zoek naar een maal van muizen en hagedissen. Opvallend is
het grote aantal paartjes veldleeuweriken.

11 Tsjongerwâlen

In de 19e eeuw is de Tsjonger gekanaliseerd voor de turfvaart.
De uitgegraven grond van de meanderende rivier werd op de
oevers gegooid. Deze hoge langgerekte bulten worden Tsjongerwâlen genoemd. In het bosgebied op de hoogliggende flank
groeien blauwe bosbes, dalkruid en gewone salomonszegel.

12 Reptielen en amﬁbieën

In de Diaconievene komen adder, ringslag, levendbarende
hagedis, pad, groene kikkers en heikikker voor. Galloway runderen zorgen voor begrazing. Plassen – sommige gegraven als
slenken – zijn geheel afhankelijk van regenwater waardoor het
waterpeil sterk wisselt.

Groene kikker/Griene kikkert

Diakonievene

13 Dassen

In meerdere bosjes komen dassenburchten voor. De eikenhakhoutbosjes waren vroeger bedoeld als winning van boerengeriefhout. Ook voor vossen, reeën en hazen is de Delleboersterheide een ideaal leefgebied.

14 Diakonievene

Deze grote pingoruïne is het restant van vervening. In het kader van armenzorg is in opdracht van de diaconie van Nijeberkoop hier na 1920 turf gegraven.

15 Watervogels

In de plassen broeden soorten als dodaars, geoorde fuut en
kuifeend.

16 Bos- en heidebewoners

Kleine bonte specht, glanskop, kuifmees en wielewaal kiezen
Diakonievene als broedgebied. De wintertaling geeft de voorkeur aan heideveldjes.

17 Flora

Veenpluis en eenjarig wollegras groeien in vennetjes, over nat
veenmos kruipt de kleine veenbes. Hengel, een voor Fryslân
zeldzame halfparasiet, groeit langs de bospaadjes. In het bos
staan wilde lijsterbes, sporkehout, hulst en krentenboom.

Blauwe bosbes/Blauwe blebberbei

