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De bodem is de basis 

Als u deze Doorstroom ontvangt, is de landelijke ‘Week van de Bodem’ 
in volle gang. Ook in Drenthe vinden allerlei activiteiten plaats die de 
aandacht vestigen op het belang van de bodem als basis van ons bestaan. 
Doorstroom sluit daarbij aan door een deel van dit nummer te wijden aan 
de bodem van het Drentsche Aa-gebied. Een thema dat vaak onderbelicht 
blijft. Ten onrechte, want dat dit gebied zo’n uniek cultuurlandschap is, 
heeft alles te maken met de aard van de bodem. En ook op zichzelf is die 
bodem bijzonder en waardevol, als geschiedenisboek en archief over het 
ontstaan en de ontwikkeling van het landschap.
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Activiteiten uitgelicht

Het hele jaar door organiseert het Nationaal Park Drentsche Aa wandelexcursies onder leiding van ervaren 
gidsen. Hieronder een greep uit het aanbod. Het complete overzicht van activiteiten in het gebied vindt u in de 
Op Stap Krant 2008 (onder andere verkrijgbaar bij horecaondernemers in het Drentsche Aa-gebied) en (met de 
meest actuele gegevens) op onze website: www.drentscheaa.nl.
Deelname aan de excursies is gratis en aanmelden is niet nodig. Goede wandelschoenen of laarzen worden 
aanbevolen. Let op: uw hond mag niet mee.

Op zondag 16 november is er een excursie door het archeologisch reservaat De Strubben. Dit 
gebied kent een zeer oude bewoningsgeschiedenis die zijn sporen heeft nagelaten. Tijdens de 
excursie komt u langs veel oude plekken, grafheuvels en hunebedden. Er zijn ook sporen uit 
de recentere geschiedenis, zoals de bomtrechters uit de Tweede Wereldoorlog. De Strubben 
staan bekend als een uniek gebied vol cultuurhistorie. De excursie begint bij het informatie-
paneel Strubben aan de Strubbenweg/Holle Drift in Schipborg om 14.00 uur.

Op zaterdag 22 november is er een wandeling met als thema natuurbeleving in het beek- en 
esdorpenlandschap Drentsche Aa. Omdat de bladeren van de bomen zijn, kunt u de vogels 
goed bekijken en ook andere dieren zoals reeën laten zich gemakkelijker zien. De gidsen 
vertellen over de natuur en over het vroegere boerenleven in de esdorpen en op de hooi-
landen. De start is om 10.00 uur bij parkeerplaats Molensteeg te Oudemolen.

Op zondag 7 december kunt u mee op een ochtendwandeling door het beek- en esdor-
penlandschap rond Oudemolen. De stromende beek kronkelt zich daar een weg door het 
oeroude landschap. In de winter is het er stil, leeg en toch vol leven. De gidsen vertellen over 
de beek, het dierenleven en over het boerenleven van vroeger en nu. De verzamelplaats is de 
parkeerplaats Molensteeg te Oudemolen om 10.00 uur.

Op zaterdag 13 december gaat een wandeling langs het Deurzerdiep bij Deurze. Hier is de 
afgelopen jaren veel veranderd. Zo zijn bijvoorbeeld intensief gebruikte weides omgezet in 
schrale hooilanden. Ervaren gidsen vertellen u over het hoe en waarom van deze verande-
ringen. Startplaats is het café De Aanleg bij Deurze langs de weg Rolde-Assen om 10.00 uur.
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De laatste tijd kom je regelmatig de term ‘aardkundige waarden’ tegen. Het is de 
verzamelnaam voor alle verschijnselen op en in de bodem die iets vertellen over de 
ontwikkeling van het landschap. Bijzondere landvormen zoals stuwwallen, beekdalen, 
pingoruïnes en zandduinen, bijzondere bodemtypen. Het Drentsche Aa-gebied is er 
zeer rijk aan. ‘Het is zowel in de bovengrond als in de diepere ondergrond een uniek 
gebied’, stelt fysisch geograaf Enno Bregman, beleidscoördinator aardkundige waarden 
en ondergrond bij de provincie Drenthe.

‘In de eerste plaats is het stroomgebied van de Drentsche Aa het laatste tamelijk gave beekdalsysteem in dit deel van 
Europa’, legt hij uit. ‘Er zijn veel meer van dit soort beekdalsystemen op de overgang van de zandgronden naar klei- 
en veengronden geweest. Niet alleen in Drenthe, maar ook elders in Nederland en in de omringende landen. Maar 
nagenoeg overal zijn ze onherkenbaar veranderd. In Duitsland bijvoorbeeld is er vrijwel niets meer van over. In het 
Drentsche Aa-gebied meandert minstens de helft van de beeklopen nog. De grondwaterstromen, met inzijging van 
regenwater op de zandruggen en kwel in de beekdalen, zijn grotendeels intact. Dat geldt zeker voor de diepere grond-
waterbewegingen over grote afstand. Maar er zijn er ook nog veel intacte lokale grondwaterstromen. Voor de natuur zijn 
beide van grote waarde.’

Veenbodems
Een ander belangrijk aspect is volgens Bregman dat de veenbodems van de Drentsche Aa bewaard zijn gebleven. ‘In 
andere beekdalen in Drenthe is het waterbeheer in de afgelopen decennia volledig afgestemd op de landbouw. Door 
ontwatering is het veen ingeklonken en gemineraliseerd. Daardoor zijn we in veertig jaar bijna de helft van de veenbo-
dems in Drenthe kwijtgeraakt. Het belang van de veenbodems is dat je er de hele geschiedenis van het landschap van 
Drenthe vanaf de laatste ijstijd uit kunt aflezen. Bovendien is de bijzondere plantengroei in de beekdalen mede aan het 
veen te danken. Wat mensen zien zijn bloemrijke graslanden met mooie vlinders. Maar daar zit dit verhaal achter.’

Droogdal
De Hondsrug als geheel is natuurlijk 

een aardkundig fenomeen van de eerste 

orde. Een bijna kaarsrechte, tientallen 

kilometers lange keileemrug, ontstaan 

door de werking van het landijs in de 

voorlaatste ijstijd. Hoe precies, dat is 

nog altijd een open vraag. Binnen de 

Hondsrug zijn op kleinere schaal allerlei 

interessante vormen te zien. Zoals de 

verschillende droogdalen aan de oost-

flank, insnijdingen zonder beek, ontstaan 

door de werking van smeltwater. Een 

markant voorbeeld is dit droogdal aan de 

rand van Gieten. In het dorp zelf liggen 

nog twee droogdalen.

Diep, smal beekdal
Wie van Loon naar Balloo rijdt (of 

andersom), doorkruist het beekdal van 

het Taarlosche Diep. De weg gaat flink de 

diepte in en aan de andere kant weer steil 

omhoog. Dat de beek zich hier zo diep 

heeft ingesneden heeft te maken met de 

aanwezigheid in de bodem van potklei, 

een taai materiaal uit de Elster-ijstijd, bijna 

een half miljoen jaar geleden.

Afgesneden loop
Aan de voet van de Gasterse Duinen ligt 

een gordel van moeras: het Voorste en 

Achterste Veen. Naar alle waarschijnlijk-

heid is dit een vroegere beekloop, die in 

de laatste ijstijd door stuivend zand van 

de beek is afgesneden. De aangrenzende 

hoge duinen zijn rivierduinen uit deze 

periode. De afgesneden beekmeander 

is vermoedelijk eerst dichtgegroeid met 

veen, daarna uitgegraven en nu weer aan 

het verlanden. 

IJskraters
Vennen, veentjes en dobben: het Drent-

sche Aa-gebied is er mee bezaaid. Een 

groot deel is ontstaan in de laatste ijstijd. 

Van sommige is aangetoond dat het om 

een ‘pingoruïne’ gaat. Pingo’s zijn te 

vinden in poolgebieden. Het zijn heuvels 

met een kern van ijs. In de ijstijd waren 

ze er ook in Drenthe. Pingoruïnes zijn de 

kraters die overbleven toen het ijs smolt 

en de heuvel instortte.

Schurende beek, toen en nu
Zijn de meanderende beeklopen op zich 

al uiterst waardevol, het beekdal van het 

Gasterensche Diep ten noorden van het 

Ballooërveld is om verschillende redenen 

extra interessant. Niet alleen is hier 

goed te zien hoe de huidige beek oevers 

uitschuurt. Er zijn bovendien nog hoog-

teverschillen herkenbaar die het resultaat 

zijn van dit proces in vroeger tijden: een 

sikkelvormige rug (een zogenaamde 

‘kronkelwaard’) en een terrasrand. 

Raadselachtige ruggen
De Hondsrug is niet de enige noordwest-

zuidoost lopende rug in het gebied. Op 

de hoogtekaart zijn ten westen van de 

Hondsrug nog twee evenwijdige, even 

kaarsrechte ruggen te onderscheiden. Het 

zijn de Tynaarlorug waarop onder andere 

Tynaarlo, Zeegse en Gasteren liggen, en 

Rolderrug met de dorpen Taarlo, Loon, 

Balloo, Rolde, Grolloo en Schoonloo. 

Anders dan de Hondsrug worden ze op 

verschillende plaatsen doorbroken, onder 

meer door beeklopen van de Drentsche 

Aa. Hoe dit parallelle patroon precies is 

ontstaan is nog een raadsel.

Zoutruggen
Het gebied is ook ruim bedeeld met het erfgoed van de laatste twee 
ijstijden dat zo kenmerkend is voor Drenthe, zoals keileem- en zand-
ruggen, pingoruïnes en droogdalen. Dan zijn er de essen, die volgens 
Bregman internationaal bijzonder zijn. ‘De schaal en de manier waarop 
ze in Drenthe voorkomen is uniek in de wereld.’
Minder bekend is hoe bijzonder ook de diepere ondergrond van het 
Drentsche Aa-gebied is. ‘Onze kennis daarvan is nog sterk in ontwikke-
ling’, vertelt Bregman. ‘Zo weten we pas sinds kort dat zoutbewegingen 
in de ondergrond de ligging van bepaalde waterscheidingen hebben 
beïnvloed. In een zone tussen Hooghalen en Schoonloo zitten zoutruggen 
in de bodem, die door het landijs in de voorlaatste ijstijd zijn ingedrukt 
en daarna weer zijn opgeveerd. Daarbij zijn ze twee tot 2,5 meter omhoog 
gekomen en zo is hier de huidige waterscheiding ontstaan. Ooit liepen de 
beeklopen verder naar het zuiden door, er was contact tussen stromen die nu 
gescheiden zijn.’

Diepe geulen
Steeds scherper komt ook de invloed van een eerdere ijstijd, de Elster-ijstijd, 
zo’n 450.000 jaar geleden, in beeld. ‘Op een diepte van 75 tot 150 meter blijken 
brede en diepe geulen te lopen die in die tijd zijn gevormd. Ze zijn gevuld met allerlei grof 
materiaal en bevatten enorme hoeveelheden zoet water. Uit een aantal van die geulen pompen we nu ons 
drinkwater op. Een goed beeld van de geulen is van groot belang omdat ze onze strategische grondwatervoor-
raad bevatten, waar we met het oog op de toekomst zuinig op moeten zijn. Naarmate we daar meer van weten, 
kunnen we er in het bodemgebruik beter rekening mee houden.’

Aardkundige waarden  van de Drentsche Aa

Werkateliers en conferentie
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Op de Hondsrug, de oostelijke grens van het Nationaal Landschap Drentsche Aa, 
ligt het dorp Annen. De plek was al in de prehistorie bewoond, maar de eerste schrif-
telijke gegevens over Annen als dorp stammen uit 1309. Het bestond toen uit zeven-
tien boerenerven. Volgend jaar bestaat Annen dus precies zevenhonderd jaar en 
dat zal groots gevierd worden als het aan Bartho Fidder ligt. Hij is voorzitter van de 
historische vereniging die samen met de Commissie Dorpsbelangen initiatiefnemer 
voor de viering is. 

‘Van oorsprong is Annen een boeren-
dorp met de brink als gemeenschaps-
plaats. Deze brink is de grootste van 
Nederland en daar zijn we erg trots 
op’, vertelt Bartho. ‘Het is vanouds 
de plek waar alles gebeurt. Zo wordt 
de jaarlijkse sport- en spelweek op 
de brink afgesloten en worden de 
jaarmarkt en de grasbaanraces er 
gehouden. Natuurlijk krijgt de brink 
ook een belangrijke rol bij de viering 
van het zevenhonderdjarig bestaan.’ 
Bartho is voor een deel opgegroeid 
in Annen en heeft zijn leven met het 
dorp verbonden. Vol verve vertelt hij 
over zijn dorp, vroeger en nu. ‘Annen 
is in de loop van de tijd behoorlijk 
veranderd. Zo kwamen er in de 
tweede helft van de vorige eeuw steeds 
meer mensen wonen die hun werk 
elders hadden. De boeren verdwenen, 
evenals de winkels, en Annen werd 
een forenzendorp. Het telt inmiddels 

zo’n 3700 inwoners.’ Strijdvaardig 
voegt hij er aan toe: ‘Maar wat wel 
belangrijk is: we willen dat Annen een 
dorp blijft! Ook de bewoners na ons 
hebben er recht op in een echt dorp te 
wonen.’ 

Standsverschil 
Hoewel de meerderheid van de 
bewoners hier dus niet zijn wortels 
heeft, is de gemeenschapszin sterk 
ontwikkeld. Mensen kennen en 
helpen elkaar. Vroeger was er ook 
een gemeenschapszin, maar daarover 
fronst Bartho zijn wenkbrauwen: ‘Wat 
me toch het meest is bijgebleven is het 
standsverschil. Je had de boeren en de 
notabelen enerzijds en de arbeiders, 
het gewone volk, anderzijds. Die twee 
groepen bleven altijd strikt gescheiden. 
Dat was bijvoorbeeld in een dorp als 
Gasteren heel anders, daar was veel 
meer een eenheid. Ook de oorlog heeft 

Annen sterk verdeeld en dat is nog 
een tijd na blijven sudderen. Nu is dat 
gelukkig verdwenen.’

Bruisend verenigingsleven
‘Annen bruist’, vertelt Bartho Fidder 
trots. ‘Op dit moment telt het dorp 
zo’n vijftig actieve verenigingen. De 
toneelvereniging Advendo is de oudste 
vereniging van het dorp en bestaat 
zo’n 139 jaar. De nieuwste vereni-
gingen zijn het barbershopkoor “De 
Eastermoor Singers” en de historische 
vereniging “Annen Toen”, die in 2005 
is opgericht en al ruim zeshonderd 
leden telt.’ Maar de belangrijkste 
samenbindende rol speelt volgens 
hem de Commissie Dorpsbelangen: 
‘Het is aan deze commissie te danken 
dat nieuwe dorpsbewoners snel 
betrokken worden bij het dorpsleven 
van Annen. Ze draagt zorg voor vele 
evenementen, waaronder de jaarlijkse 

sport- en spelweek waar bijna het hele 
dorp aan mee doet. De commissie 
is min of meer het cement van de 
gemeenschap.’

Bewust van de schoonheid
Annen ligt natuurlijk niet voor niets 
binnen het Nationaal Landschap 
Drentsche Aa. De prachtige omgeving 
biedt legio mogelijkheden voor wande-
lingen en fietsommetjes. Zo ligt het 
Kniphorstbosch met De Strubben op 
een paar minuten lopen en ook het 
Anlooërdiepje is vlakbij. Aan de oost-
kant van het dorp is er het uitzicht van 
de Hondsrug over het Hunzedal, met 
op één plek een markante steile rand. 
Bartho gelooft dat de inwoners nu heel 
anders aankijken tegen het landschap 
dan vroeger. ‘Men wordt zich meer 
en meer bewust van de schoonheid, 
het bijzondere van het feit dat dit hier 
allemaal nog is. Ook de boeren zien 
in dat er anders met het landschap 
omgegaan moet worden en laten veel 
meer mensen genieten van het land-
schap. Als je ziet hoeveel wandelpaden 
er nu door boerenland lopen en welke 
fietspaden er zijn gekomen… dat is 
toch heel positief. Als ik dat veertig 
jaar terug had voorspeld hadden ze me 
voor gek verklaard.’ 

Op bezoek bij … 

Als het over de bodem als landschapsarchief gaat, denk je in Drenthe 
al snel aan de essen. ‘De bodem van de essen is een ware schatkamer’, 
stelt Theo Spek, onderzoeker landschapsgeschiedenis bij de RACM 
(Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten) en 
bijzonder hoogleraar landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Spek is vooral bekend geworden door zijn proefschrift 
over het Drentse esdorpenlandschap. Momenteel werkt hij samen 
met onder andere Hans Elerie aan een landschapsbiografie van het 
Drentsche Aa-gebied. De kern van zijn werk is het met elkaar verbinden 
van gegevens uit verschillende vakgebieden (historisch onderzoek, 
archeologie, ecologie, geologie) tot een samenhangend verhaal over 
de levensloop van een landschap. Naast onder meer archieven, oude 
kaarten en veldnamen is de bodem daarbij een onmisbare informa-
tiebron. Zo ook in het onderzoek naar het esdorpenlandschap. ‘Als je 
in de bodem van een es boort, kom je van alles tegen’, vertelt Spek. 
‘Je vindt bijvoorbeeld oude sporen van bemesting. Je kunt historische 
en soms zelfs prehistorische ploegsporen zien. Dan is er het fossiele 
stuifmeel, waar de vroegere landbouwgewassen en akkeronkruiden 
in zitten. Je kunt het stuifmeel vrij nauwkeurig dateren en zo kun je er 
bijvoorbeeld de opkomst van de roggeteelt uit aflezen. Aan de samen-
stelling van de stuifmeelresten kun je ook zien in wat voor landschap 
de essen lagen, of ze aan bos, hei of grasland grensden. 
Wat we ook gedaan hebben is grond zeven tot we de verkoolde zaden 
overhielden die vroeger op de akkers verbrand zijn. Zo hebben we bij 
Balloo een roggekorrel gevonden uit de eerste eeuw, het begin van de 
roggeteelt in Drenthe. Verder vind je graafsporen, bijvoorbeeld van 
oude greppels. Daarmee kun je ontginningspatronen reconstrueren. 
Sommige sporen zijn zelfs aan de oppervlakte zichtbaar. Als je heel 
goed kijkt kun je op akkers nog kleine ruggetjes zien waar eeuwen 
geleden de wendakkers lagen, de plekken waar de ploeg keerde. Zo kun 
je oude verkavelingpatronen reconstrueren die allang verdwenen zijn. 
Je treft de sporen van vroegere omheiningen, zoals paalgaten. Daar-
door heb ik kunnen vaststellen dat de essen lange tijd een veel minder 
open landschap hadden dan men eerder dacht. Dan zijn de essen ook 
nog archeologische schatkamers. Onder de essen liggen namelijk de 
oude dorpen. Hier lagen de dorpen voordat ze in de Middeleeuwen op 
de huidige plek kwamen.’

landschapsonderzoeker 
Theo Spek
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Foto: SBB

Opknapbeurt landgoed 
Glimmen
Het terrein van het landgoed Huis te Glimmen, ook 
bekend als het Quintusbos, gaat de komende tijd in 
revisie. Het kenmerkende parklandschap van de histori-
sche buitenplaats wordt hersteld en versterkt. 

Nieuwe vergezichten
Naar het voorbeeld van de Kymmelsberg in Schipborg 
worden de komende tijd vijf nieuwe uitzichtpunten 
(‘belvedères’) in het Drentsche Aa-gebied aangelegd. De 
locaties zijn gebaseerd op de landschapsvisie Drentsche 
Aa. Eén van de locaties is bij het hunebed van Loon. Hier 
zijn al een aantal bomen gekapt om een vrij uitzicht te 
creëren. Er komen eenvoudige voorzieningen bij zoals 
een parkeerplek en een bankje. 

Foto: G. Lek

Werk in uitvoering
Eerste toegangspoorten open 
Het afgelopen halfjaar zijn flinke vorderingen gemaakt met het ‘vaste’ deel 
van het informatienetwerk van het Nationaal Park Drentsche Aa, bestaande 
uit vier toegangspoorten en diverse knoop- en informatiepunten. In juni 
ging in Rolde de eerste, zuidelijke toegangspoort open. Als alles volgens 
plan verloopt, is ook de tweede toegangspoort, de noordelijke bij Tynaarlo, 
geopend wanneer deze Doorstroom uitkomt. 
Toegangspoorten zijn parkeerplaatsen met informatievoorziening. Gebieds-
bezoekers worden er via bewegwijzering langs de hoofdinvalswegen naar 
toe geleid. Ter plekke worden ze uitgenodigd om wandelend en fietsend 
het landschap verder te verkennen. De zuidelijke toegangspoort ligt in het 
centrum van Rolde bij het multifunctioneel centrum ‘de Boerhoorn’. De 
noordelijke toegangspoort ligt aan de zuidkant van de N386 bij Tynaarlo 
(tegenover camping ’t Veenmeer). Beide toegangspoorten bieden parkeer-
ruimte voor vijftig auto’s en worden voorzien van een informatiegebouw 
met toiletten. De noordelijke krijgt bovendien speelmogelijkheden voor 
kinderen.
De voorbereiding van de oostelijke toegangspoort in Anloo 
(bij het informatiecentrum ‘Homanshof’ van Staatsbosbe-
heer) is in de besteksfase, evenals die van het knooppunt 
Kniphorstbosch. Van de westelijke toegangspoort Assen-
Dijkveld is de voorbereiding begonnen.
Elke toegangspoort heeft een thema. In Rolde is vanwege 
de ligging in het centrum van het dorp gekozen voor 
het thema cultuurhistorie. Bij Tynaarlo is het thema 
landbouw. In Anloo is dat natuur, in aansluiting op het 
informatiecentrum ‘Homanshof’. Dijkveld krijgt als 
thema water.

Nieuwe fietspaden 
Het Drentsche Aa-gebied krijgt er dit najaar twee fiets-
verbindingen bij. Tussen het fietspad langs de Drent-
sche Aa van Oudemolen naar Zeegse en de Koeweg in Zeegse is een 
verbinding gemaakt, zodat fietsers niet meer over de Hoofdweg hoeven. In 
het noorden van het gebied is een fietspad aangelegd tussen het Okkenveen 
en het Noordlaarderbos. Daarmee gaat een al langer gekoesterde wens in 
vervulling. Bovendien vergroot dit pad de mogelijkheden voor fietsrondjes 
vanaf de nieuwe ‘toegangspoort noord’ aan de N386 bij Tynaarlo.

Natuurwerkplaats Anderen
In een vrijgekomen boerderij in Anderen is een vaste werkplaats ingericht 
voor mensen met een verstandelijke beperking (cliënten van Van Boeijen 
in Assen) en moeilijk lerende jongeren (Praktijkschool Winkler Prins in 
Veendam). Zij voeren hier werk- en leerprojecten uit op het gebied van 
natuur- en landschapsbeheer. 

Nieuws van de land-
inrichtingscommissie
Tweede kavelruil in omgeving Grolloo 
In de omgeving van Vredenheim bij Grolloo is een kavelruil 
tot stand gekomen waarbij vier landbouwers zijn betrokken. 
Een van hen verkoopt grond, waardoor ruimte vrijkomt 
voor de drie anderen om te ruilen. Deze ruil zorgt voor een 
verbetering van de landbouwstructuur op 16 hectare. De drie 
bedrijven krijgen grotere huiskavels en percelen dichter bij de 
boerderij. Enkele kavels komen meer geconcentreerd bij elkaar 
te liggen. 
Dit is de tweede kavelruil dit jaar in de omgeving van Grolloo. 
Er liggen in dit gebied nog meer mogelijkheden om de 
landbouwstructuur te verbeteren. De begeleidingscommissie 
kavelruil gaat dan ook volop verder met het stimuleren en 
begeleiden van kavelruilen. 
Voor meer informatie over kavelruil in het Drentsche 
Aa-gebied kunt u contact opnemen met Jan-Pieter Tjaden van 
de Dienst Landelijk Gebied, telefoonnummer 050-3178500.

Proef met verhogen beekpeil in het 
Gasterensche Diep
In het Gasterensche Diep vindt een proef plaats met maat-
regelen die de beekbodem verhogen. In het recente verleden 
hebben de versnelde afvoer van grote hoeveelheden water en 
het intensieve onderhoud ervoor gezorgd dat de beekbodem 
steeds is dieper komen te liggen en daarmee ook de water-
standen. Hierdoor draineert de beek als het ware de directe 
omgeving en verdrogen de aanliggende gronden. 
Dit najaar zijn op twee trajecten ‘dammetjes’ aangelegd van 
palenrijen met wilgentenen, die de waterafvoer vertragen. In de 
luwte zal zand worden afgezet, zodat de beekbodem geleidelijk 
omhoog gaat. De oeverlanden worden natter en dat is gunstig 
voor de kenmerkende plantengroei. Behalve de open damme-
tjes zijn ook bomen en stobben in de beek aangebracht. Ook 
die vertragen de afvoer, maar zorgen bovendien voor een rijker 
dierenleven. Houtige materialen horen van nature in de beek 
en trekken allerlei kleine waterdieren aan.
De effecten worden vijf jaar lang gevolgd. Als de proef slaagt, 
zullen de maatregelen in de toekomst waarschijnlijk op meer 
plekken in de beeklopen worden toegepast. 
De proef ‘Beek op peil’ is een project van de Landinrichtings-
commissie Drentsche Aa in samenwerking met Waterschap 
Hunze en Aa’s en Staatsbosbeheer. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met Peter Paul Schollema (Waterschap 
Hunze en Aa’s, tel. 0598-693800), Jan-Pieter Tjaden (Dienst 
Landelijk Gebied, tel. 050-3178500) of Kees van Son (Staats-
bosbeheer, tel. 0592-248984).

Mededelingen  
Overlegorgaan

Nieuw logo 
Het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa 
heeft een nieuw logo. Naast het bekende NP-vignet (waarin 
het geel van de N is vervangen door oranje) is voortaan een 
icoontje in hetzelfde formaat afgebeeld. Het icoontje symboli-
seert de meanderende beek en het beekdal. Alle twintig Natio-
nale Parken in Nederland krijgen een nieuw logo, elk met een 
eigen icoon maar alle in dezelfde herkenbare stijl. Zo dragen 
de logo’s uit dat de Nationale Parken gezamenlijk één stelstel 
vormen. De herziening van de logo’s maakt deel uit van de 
aanpassing van de huisstijl van de Nationale Parken. In de 
rubriek ‘Actueel’ op de website www.nationaalpark.nl kunt u 
ook de nieuwe logo’s van andere Nationale Parken bekijken. 
Zoals u zult zien krijgen ook de websites een nieuwe lay-out.
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