
Dat werd eigenlijk ook wel tijd: het Nationaal beek- en esdorpenlandschap

bestaat alweer ruim een jaar. Voortaan zal deze nieuwsbrief een paar keer 

per jaar verschijnen. De naam ‘Doorstroom’ verwijst uiteraard naar de beek

die het unieke karakter van dit gebied bepaalt. Associaties met ‘stroomdal’ 

en ‘stroomgebied’ liggen voor de hand. Maar bovendien: de beek stroomt

altijd door en staat nooit stil. Hetzelfde geldt in overdrachtelijke zin voor 

het gebied als geheel, dat in beweging is en zal blijven. Daarmee 

verwijst de titel ook naar het leidmotief voor het NBEL: ‘behoud 

door ontwikkeling’.

Dit eerste nummer bevat verschillende onderdelen die in

iedere aflevering zullen terugkeren. Zoals de rubriek

‘Werk in uitvoering’ over concrete projecten die uitge-

voerd zijn of worden. Iedere keer zetten we een ander

dorp in het zonnetje in ‘Dorp in beeld’. In ‘Apart’

belicht Jan Tuttel, puttend uit zijn grote kennis van

natuur en cultuur, iedere keer een bijzonder aspect

van het gebied. En natuurlijk zijn er mededelingen,

nieuwtjes en aankondigingen van activiteiten.

Speciaal in dit eerste nummer vindt u verder een

interview met de voorzitter van het Overlegorgaan

Henk van ’t Land en een kort overzicht van de organi-

satiestructuur.

De redactie hoopt dat de nieuwsbrief aan zijn doel

beantwoordt. En hebt u suggesties, aanmerkingen, ideeën:

laat het ons weten! Onze adresgegevens vindt u op de

achterpagina.

Nieuwsbrief 

Nationaal beek- en 

esdorpenlandschap 

Drentsche Aa

Nummer 1

Januari 2004

Het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa (NBEL) is er voor én door de 

bewoners. Dat is geen loze kreet. Betrokkenheid van de bewoners is een voorwaarde 

om van de plannen voor het gebied een succes te maken, zo beseft iedereen. 

Om je  betrokken te kunnen voelen moet je op de hoogte zijn. Het Overlegorgaan 

van het NBEL streeft er dan ook naar u op allerlei manieren te informeren. 

Via openbare vergaderingen, met berichten in de plaatselijke pers, op de website, 

via (dorps)belangenorganisaties. Eén van de middelen is ook de nieuwsbrief 

waarvan u het eerste nummer in handen hebt.

Het eerste nummer
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Henk van ’t Land, 
voorzitter Overlegorgaan:

‘Aan het werk!’
Verwacht van Henk van ’t Land geen abstracte 

bespiegelingen over de toekomst van het 

Drentsche Aa-gebied. De voorzitter van het Overlegorgaan

Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa 

houdt van aanpakken: “Er ligt een plan waar alle partijen 

in het gebied achter staan, dus aan het werk, projecten 

uitvoeren, meetbare resultaten boeken. 

Geen overbodige notities, we maken het 

niet moeilijker dan nodig is.”

Van ’t Land, in het dagelijks leven dijkgraaf van het ‘belendende’ waterschap

Noorderzijlvest, is onafhankelijk voorzitter van het overlegorgaan, waarin alle

belangen in het Drentsche Aa-gebied zijn vertegenwoordigd. “Alle belangen 

zijn mij even lief. Water is mijn vak, eerder heb ik lange tijd in de landbouw-

sector gewerkt, natuur is mijn hobby en in mijn vrije tijd geniet ik als 

recreant van het gebied. Ik pas precies in het profiel van de gemiddelde

Drentsche Aa-gebruiker.”

Aftikken

Het overlegorgaan zorgt voor de bestuurlijke rugdekking van projecten die

onder de vlag van het nationaal landschap worden uitgevoerd. Het uitvoe-

rende werk gebeurt door een projectgroep waarin ook weer alle partijen

zitten. “Als die haar werk goed doet, hoeft het overlegorgaan niets anders

te doen dan de projecten aftikken”, aldus Van ’t Land.

En af te tikken is er al genoeg. “Het is echt ongelofelijk hoeveel er 

al gebeurt. Er worden meer projecten aangedragen dan we aan-

kunnen. Een deel daarvan komt vanuit het gebied zelf, en dat is

precies de bedoeling. Wij zeggen voortdurend tegen iedereen: hebt u

ideeën, kom er dan mee. Wij zijn er om die ideeën verder te bren-

gen. En mensen melden zich. Bijvoorbeeld een groep boeren die

een agrarische natuurvereniging willen oprichten. Dat faciliteren

wij dan. Er is een kavelruilcommissie die enorm belangrijk werk

doet, die in feite de rol van gebiedsmakelaar heeft en zo proces-

sen op gang brengt. Prachtig om mee te maken.”

Kader voor ontwikkeling

Dankzij de status van Nationaal beek- en esdorpenlandschap is

er extra geld om projecten uit te voeren. Maar nog veel belangrijker volgens Van ’t Land:

er is een platform om het met elkaar eens te worden over de ontwikkeling van het gebied.

“We weten nu wat we met zijn allen willen. Het BIO-plan geeft een kader waarbinnen we

verder werken. Geen statisch kader, maar één dat ruimte biedt voor ontwikkeling.

Iedereen erkent de waarde van het gebied en iedereen beseft ook dat het een gebied is

waar mensen wonen en werken. Natuurlijk zijn de gevoeligheden uit het verleden niet

ineens vergeten, maar ze vormen niet meer het uitgangspunt van het denken en hande-

len. In de voorbereidingsfase hebben de mensen uit verschillende sectoren elkaar leren

kennen. Ze hebben gezien dat je goed kunt samenwerken, ook als de belangen uiteen-

lopen, en dat je op die manier het meest bereikt.”

Bij elkaar brengen

Uit dergelijke processen put Van ’t Land zijn inspiratie. “In mijn verschillende functies

heb ik me altijd ervoor ingezet om mensen en belangen bij elkaar te brengen. Als je

elkaars belangen respecteert kun je heel ver komen. Dat de partijen in het Drentsche Aa-

gebied dat inzien, is overigens niet mijn verdienste hoor. De mensen doen het zelf. Ze

zijn bereid om te bewegen, de houding is constructief. En dan blijkt dat er voor alle func-

ties ruimte is in het gebied. Er zijn alleen maar winnaars.”
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Het recreatief mobiliteitsplan is in

opdracht van het Overlegorgaan

Nationaal beek- en esdorpenlandschap

Drentsche Aa opgesteld door advies-

bureau Arcadis. Het Overlegorgaan

heeft het plan als bouwsteen vast-

gesteld in de vergadering van

11 juni 2003. De belangrijkste

maatregelen worden uitge-

voerd in 2004-2006.

Uitgangspunt van het plan

is kwaliteitsverbetering

voor ‘rustige’ vormen van

recreatie. Het stroomgebied van

de Drentsche Aa is bij uitstek het

domein van fietsers en wandelaars. Mensen

komen hier om te genieten van het lieflijke land-

schap, de natuur, de rust en de landelijke uitstra-

ling. Om die kwaliteiten te behouden en te zorgen

dat bezoekers er optimaal van kunnen genieten

moet de stroom auto’s gereguleerd worden. Niet

door de auto uit het gebied te weren of het auto-

verkeer te ontmoedigen, maar door een positieve

benadering. Het idee is om aantrekkelijke parkeer-

voorzieningen aan te leggen en zo automobilisten 

te verleiden hun voertuig daar achter te laten en

fietsend of wandelend verder te gaan.

Toegangspoorten

De meeste bezoekers komen het gebied binnen via

de A28 (afslag Tynaarlo), de N34 (afslag Anloo) en

de N33 (afslag Rolde). Het idee is om bij elk van

deze invalsroutes een ‘toegangspoort’ te maken: een

ruime, aantrekkelijk uitziende parkeerplaats met

een aantal basisvoorzieningen voor zo’n honderd

auto’s, die goed aansluit op het netwerk van fiets- en

wandelroutes. Informatievoorzieningen op deze

parkeerplaatsen wijzen de weg naar recreatieroutes,

andere informatiepunten, horecagelegenheden,

bezienswaardigheden en andere zaken die voor de

recreant van belang zijn. De precieze plekken van

de ‘toegangspoorten’ moeten nog worden bepaald;

de aanduidingen op het bijgaande kaartje zijn

indicatief.

Knooppunten

In het gebied liggen

verscheidene kleinere

parkeerplaatsen die door

de huidige bezoekers als

startpunt van uitstapjes

worden gebruikt. Op

hoogtijdagen (zondagen

met mooi weer, vakantie-

 

Recreanten uit de wijde omtrek weten het Drentsche Aa-gebied al te vinden voor een dagje uit. Het keurmerk

‘Nationaal beek- en esdorpenlandschap’ zal waarschijnlijk extra bezoekers gaan trekken. Veel bezoekers van

buitenaf komen met de auto. Om het gebied in zijn waarde te laten en overlast voor de bewoners te vermijden

moet de bezoekersstroom in goede banen worden geleid. Daarvoor is een plan gemaakt, het ‘recreatief

mobiliteitsplan’, dat de komende jaren wordt uitgevoerd.

Recreatief mobiliteitsplan
ruim baan voor fietser en wandelaar

periodes) zijn deze parkeerplaatsen overvol en dat

leidt tot rijen ontsierend blik in wegbermen en in

dorpen, zoals in Zeegse en bij Oudemolen. Om deze

knelpunten op te lossen wordt een aantal parkeer-

plaatsen vergroot en ontwikkeld tot ‘knooppunt’.

Knooppunten zijn vergelijkbaar met toegangspoor-

ten, alleen kleiner (in de regel zo’n vijftig plaatsen) en

eenvoudiger ingericht. Een informatievoorziening

hoort er uiteraard wel bij. 

Er zijn acht knooppunten gepland (zie kaartje):

Gasteren, noord- en zuidkant van het Balloërveld,

Assen/Dijkveld, Gieten, Zeegse, Oudemolen en

Schipborg. Bij enkele daarvan zijn ook maatregelen

voorzien om onveilige verkeerssituaties te verbeteren.

Bijvoorbeeld aan de noordrand van het Balloërveld: in

combinatie met uitbreiding van de bestaande en

aanleg van een nieuwe parkeerplaats wordt de inrich-

ting van de Gasterenseweg aangepast om de over-

steek voor fietsers en voetgangers veiliger te maken.

Ontbrekende schakels

In het algemeen zijn er in het gebied genoeg fiets-

en wandelpaden. Hier en daar ontbreekt nog een

schakel in een (mogelijke) route. Daarvoor bevat het

plan een paar voorstellen. Bijvoorbeeld een fietspad

tussen het Noorlaarderbos en Okkenveen (richting

Tynaarlo), inclusief een fietsbrug. En een extra over-

steek voor wandelaars over de Drentsche Aa bij

Schipborg, waardoor een mooie nieuwe wandel-

verbinding ontstaat met de Wedbroekweg aan de

westkant van het beekdal.

Naast deze voorstellen staan er in het plan nog meer

ideeën voor stukjes wandel- en fietspad en voor

verbetering van verkeerssituaties. Deze hebben

echter minder prioriteit en zijn nog niet verder

uitgewerkt. Ze komen dus pas na 2006 aan de

beurt.

U kunt het Recreatief Mobiliteitsplan inzien bij het

bestuur van uw eigen dorpsbelangen, het kantoor

van de BOKD, de gemeentehuizen, het provincie-

huis en via onze website.



Anderen ligt aan de zuidgrens van het Nationaal beek- en esdorpenlandschap. Langs de zes straten

van het dorp staan ongeveer 110 woningen en boerderijen die zo’n 250 inwoners huisvesten. 

De inwoners van Anderen stonden vroeger bekend als ‘moeshappers’. ‘Moeshappen’ was een

Anderens gebruik waarbij nieuwkomers, nadat hun huis met hulp van de bevolking ingericht 

was, een hap uit een boerenkool moesten nemen die in de deuropening was gehangen. Na het

volbrengen van dit inwijdingsritueel hoorden de nieuwelingen er helemaal bij.

Anderen
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ld Deze en andere wetenswaardigheden

horen we van Age Stiksma, de laatste

hoofdonderwijzer van de inmiddels

gesloten basisschool van het dorp en

nauw verbonden aan de mede door hem

opgerichte Stichting Historie Anderen. 

Het dorp bestaat zeker meer dan 600

jaar en telt vrij veel oude boerderijen,

vertelt Stiksma. “De bekendste is die aan

het Hagenend 3, een van de oudste boer-

derijen van West-Europa. Een aantal

gebinten stamt uit 1379. Op een aantal

plekken is nog te zien dat de vakwerk-

muren waren aangesmeerd met leem.

Inmiddels zijn er vergevorderde plannen

om de boerderij helemaal te restaureren.

Dat is hard nodig, want de buitenmuren

beginnen duidelijk naar buiten te hellen.

Door zijn bijzondere karakter is het een

van de meest gefotografeerde en geschil-

derde boerderijen van Drenthe.”

Bebouwing goed ingepast

Mede dankzij de overheid heeft de dorps-

kom van Anderen nog veel open ruim-

tes. Volgens het bestemmingsplan

mogen daar alleen gebouwen met een

bedrijfsmatig karakter komen, bijvoor-

beeld een nieuwe schuur bij een boerde-

rij. Nieuwe woningen zijn gebouwd op

een plek waar ze het minst storen, dus

niet aan de kant van de Drentsche Aa.

“Wat Anderen speciaal maakt is dat er

relatief weinig inbreuk op het landschap

gemaakt is. Met name de woonboerde-

rijen zijn in het landschap ingepast”,

oordeelt Stiksma. 

Van oorsprong was Anderen een dorp

met alleen maar boerenbedrijven. Nu

zijn daar nog vijf van over, waarvan één

ecologisch bedrijf. Stiksma verwacht dat

het aantal boerenbedrijven zoals bijna

overal ook hier verder zal dalen. 

Bedrijvigheid

Onlangs hield de BOKD een onderzoek

naar de toekomstvisie van het dorp.

Daaruit bleek dat de bewoners accepte-

ren dat Anderen geen boerendorp meer

is, maar dat men wel wat bedrijvigheid

wil houden. “Hierbij denken we vooral

aan kleinschalige ambachtsbedrijven.

Geen tweede Orvelte, maar een levend

dorp waar je kunt zien hoe het was en

vooral hoe het nu is,” aldus Stiksma. 

Inmiddels telt Anderen twee campings,

twee kampeerboerderijen en twee hotels,

waarvan één met restaurant. Naast de

vijf boerenbedrijven zijn dit de enige

vormen van beroepsbedrijvigheid in het

dorp. De middenstand is inmiddels

verdwenen. Voor de dagelijkse bood-

schappen zijn de inwoners aangewezen

op plaatsen als Rolde en Assen. Sinds in

1985 de basisschool haar deuren sloot

gaan de kinderen in Anloo naar school. 

Misschien juist omdat er van de beroeps-

bedrijvigheid in het dorp niet veel meer

over is, gonst het in Anderen van ándere

bedrijvigheid. Het verenigingsleven

bloeit; van toneelspelen en zingen tot

spelen in speeltuin ‘t Akkertje of lekker
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bewegen bij de bejaardengym, het kan

allemaal.

Drenteniers

Over de ligging in het Nationaal beek- en

esdorpenlandschap wordt volgens

Stiksma in het dorp niet veel gepraat.

“Alleen op de bijeenkomst over de

toekomstvisie klonken met name uit de

agrarische hoek negatieve geluiden,

maar daarnaast ook veel positieve. Door

de extra aandacht raakt het gebied meer

bekend en krijgt het meer aantrekkings-

kracht voor mensen van buiten het

gebied en zelfs van buiten de provincie.

Inmiddels kent het dorp al een aantal

heuse Drenteniers”, lacht hij.

Voor deze nieuwkomers is het maar

goed dat het dorp haar bijnaam niet

langer in ere houdt. Echt lekker zal het

niet geweest zijn, die hap rauwe boeren-

kool na een dag hard werken.

De ‘Assener Stellungen’ 
in het Balloërveld

In enkele heideterreinen in het Drentsche Aa-gebied
liggen restanten van een Duitse linie uit de Tweede
Wereldoorlog. Het zijn verdedigingswerken, die door
dwangarbeiders (‘spitters’) onder leiding van de
‘Organisation Todt’ zijn gegraven. Deze ‘Assener
Stellungen’ maakten deel uit van de ‘Frieslandriegel’. Van
Delfzijl tot Zwolle werd een compleet zigzagstelsel van
tankgrachten plus loopgraven met mitrailleurposten en
prikkeldraadversperringen aangelegd. Deze
Frieslandriegel sloot aan op de IJssellinie. De bezetters
verwachtten de invasiemacht van de geallieerden uit het
westen. De verdedigingslijn heeft echter nooit dienst
gedaan. 
Een tankgracht is een twee tot drie meter diepe en zes
tot zeven meter brede gracht met een schuine kant en
een steile overkant. Een tank kon er inrijden, maar raakte
klem bij de steile kant. De bijbehorende loopgraven
hebben een kortere zigzagvorm. Op het Balloërveld zijn
ze te zien als opgeworpen wallen met de loopgraaf ertus-
sen. Dit systeem werd gebruikt in natte gebieden. Wat er
van de tankgrachten en het loopgravensysteem met
mitrailleurnesten over is, wordt nu beschouwd als een
belangrijk historisch monument. Op het Balloërveld is
het gehele systeem intact gebleven. Delen van tank-
grachten liggen verder in de Vijftig Bunder, in het
Asserbos en bij Smilde. De ‘Frieslandriegel’ met de
‘Assener Stellungen’ staat - met andere Duitse verdedi-
gingslinies - ook op de grote kaart van de invasie van
1944 op de Amerikaanse begraafplaats aan het
Normandische invasiestrand Omaha Beach.
De tankgracht biedt in de vochtige delen schuilplaatsen
aan amfibieën. Er zijn ook bijzondere planten als wolfs-
klauw en heidekartelblad gevonden.

Jan Tuttel

part

Opmerkelijke 

zaken in het 

Drentsche Aa-gebied
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Vanaf het komend voorjaar krijgt de Drentsche Aa een paar

kilometer van haar vroegere loop terug. De noordgrens van

het Nationaal beek- en esdorpenlandschap is dan niet langer

het eindpunt van de beek. Via een duiker onder het Noord-

Willemskanaal door mag het beekwater verder stromen

tot aan de Meerweg tussen Haren en Paterswolde, vlak-

bij café Friescheveen. Een groot deel van de werk-

zaamheden is klaar of nadert zijn voltooiing.

In de buurt van het tankstation aan

de A28 is onder het Noord-Willems-

kanaal een duiker gelegd van onge-

veer zestig meter lang met een

diameter van één meter tachtig

(iemand van bescheiden lengte kan

er rechtop in staan). Een nieuw

aangelegde stuw zorgt samen met

een bestaande voor de verdeling van

het toestromende beekwater: de

meeste tijd gaat het door de duiker

verder naar het herstelde beektracé,

maar bij hoge afvoeren verdwijnt een

deel in het kanaal.

Witte Molen

In één moeite door is ook de nabu-

rige ‘Witte Molen’ gerestaureerd.

Regelmatige gebruikers van de snel-

weg hebben het herstelwerk kunnen

volgen. Deze windmolen krijgt in de

toekomst weer een taak in de bema-

ling van de polders Lappenvoort en

Oosterland. Dat gebeurt overigens

pas als deze volledig natuurgebied

zijn geworden. Bij het nieuwe eind-

punt van de Drentsche Aa aan de

Meerweg is een nieuw gemaal aange-

legd dat het overtollige water weer

naar het Noord-Willemskanaal gaat

pompen. 

Het graafwerk voor het herstel van de

oude loop gaat nog tot komend najaar

door. Het vroegere beektracé was voor

een groot deel nog herkenbaar als

slingerende boerensloot (tevens

provinciegrens), maar er waren stuk-

ken gedempt en elders was de loop

versmald of dichtgegroeid. Er wordt

nu weer een profiel aangebracht dat

past bij de benedenloop. 

Meerdere doelen

Het beekherstel dient meerdere

doelen. In de eerste plaats de ontwik-

keling van ‘natte natuur’. Verder kan

het natuurgebied Friescheveen in

droge tijden van extra water worden

voorzien en wordt vermeden dat

gebiedsvreemd kanaalwater in de

beek en het omliggende gebied

terechtkomt. Tenslotte kan het gebied

waar de ‘nieuwe oude’ beek doorheen

stroomt als noodbergingsgebied gaan

dienen bij extreme wateroverlast.

Het project is uitgevoerd door het

waterschap Hunze en Aa’s in samen-

werking met de provincies

Groningen en Drenthe, Natuur-

monumenten, Staatsbosbeheer, de

gemeenten Tynaarlo en Haren, de

landinrichtingscommissie van de

Herinrichting Haren en de Dienst

Landelijk Gebied. 

Drentsche Aa

een stukje

langer

erkin 
uitvoering



Mededelingen

Overlegorgaan

Vergadering 10 november 2003

In deze vergadering van het

Overlegorgaan Nationaal beek- en

esdorpenlandschap Drentsche Aa is

de tussenstand gepresenteerd van de

Integrale Kansenkaart (voor het

NBEL) en de Landschapsvisie (voor

het hele stroomgebied van de

Drentsche Aa).

De Integrale Kansenkaart, een van de

belangrijkste prioriteiten uit het BIO-

plan, geeft aan waar welke ontwikke-

ling gewenst is en gaat daarmee de

inzet van menskracht en middelen

sturen. 

De Landschapsvisie geeft aan hoe het

mooie Drentsche Aa-landschap

instandgehouden en verder ontwik-

keld kan worden, en hoe de speci-

fieke kenmerken van dat landschap

(beekdalen, essen en veldgronden)

herkenbaar kunnen blijven voor

bewoners en bezoekers. De visie

geeft handvatten en richtlijnen voor

de beheerders en gebruikers van het

gebied, zoals Staatsbosbeheer

(beheer stroomdalen, landschapsele-

menten, houtwallen etc.), gemeenten

(bestemmingsplannen, plannen voor

de inrichting van wegen en paden)

en agrariërs (erfbeplantingen, bomen

en bosjes). 

Beide plannen zijn nog in ontwikke-

ling. Ze zullen begin 2004 worden

afgerond en vervolgens in het

Overlegorgaan worden vastgesteld. 

Vergaderschema Overlegorgaan 

in 2004:

Maandag 15 maart 15:00 uur

Donderdag 10 juni 13:00 uur

Dinsdag 14 september 20:00 uur

Donderdag 11 november 10:00 uur

De vergaderingen van het

Overlegorgaan zijn openbaar! 

De locaties zijn op het moment van

schrijven nog niet bekend. Let

daarom op de aankondigingen in de

plaatselijke kranten, of kijk op de

website: www.drentscheaa.nl. U kunt

gebruik maken van het spreekrecht.

Daarvoor moet u zich voor het begin

van de vergadering aanmelden bij

het secretariaat (Kees Folkertsma of

Herman Thije).

Organisatiestructuur Nationaal beek- 

en esdorpenlandschap Drentsche Aa
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Overlegorgaan

Het Overlegorgaan bewaakt en bevordert de gezamenlijke filosofie van ‘behoud door ontwikke-

ling’ en voert de regie over de uitvoering van het BIO-plan (Beheer, Inrichting en Ontwikkeling)

en van het SGB-gebiedsplan (Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid). In het overlegorgaan zijn

bestuurders van alle betrokken instanties en eigenaren/beheerders vertegenwoordigd:

• provincie Drenthe

• gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo

• waterschap Hunze en Aa’s

• Staatsbosbeheer

• Natuurmonumenten

• recreatiesector (Recron/Recreatieschap)

• Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie

(NLTO)

• Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD)

• Waterbedrijf Groningen

• ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en

Voedselkwaliteit

Het Overlegorgaan heeft een onafhankelijke voorzitter en een secretariaat. 

Projectgroep 

De projectgroep ondersteunt het Overlegorgaan inhoudelijk en stuurt de werkgroep ECR en ad

hoc projectwerkgroepen aan. De projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van dezelfde

partijen die samen het Overlegorgaan vormen. 

Werkgroep ECR (Educatie, Communicatie en Recreatie) 

De werkgroep ECR adviseert de projectgroep en het overlegorgaan op het gebied van educatie,

communicatie en recreatie. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de themagebieden

educatie en voorlichting, water, landbouw, bewoners, natuur en landschap en recreatie. 
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Nieuw spel: letterboxen

Vanaf maart of april 2004 is de gemeente Aa en Hunze het terrein van een avontuurlijk spel: Letterboxen. 

Dit spel voor jong en oud is een mix van schatzoeken, kaartlezen, verzamelen en puzzelen, waarin 

de deelnemers en passant van alles te weten komen over de natuur en de geschiedenis van de streek. 

Het doel van het spel is zoveel mogelijk letterboxen te vinden die verspreid over de gemeente zijn 

verstopt, en de stempels te verzamelen die in de boxen zijn te vinden. De in totaal 150 boxen 

zijn opgenomen in vijf routes. Bij elke

route hoort een boekje met aanwijzin-

gen en allerlei wetenswaardigheden.

Het spel is - in bescheidener

vorm - ruim een jaar geleden

met groot succes ingevoerd

rond het Zuidlaardermeer. 

De introductie in de

gemeente Aa en Hunze 

is een initiatief van 36

recreatieondernemers

in deze gemeente.
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Zie ook de website: 
www.drentscheaa.nl. 
Hier vindt u de meest actuele 
gegevens over data en plaatsen!

NBEL-excursies
In 2004 worden wekelijks NBEL-excursies in het Nationaal beek- en esdorpenlandschap
Drentsche Aa georganiseerd. De excursies zijn voor iedereen en hebben verschillende
thema’s. Meestal staan ze onder leiding van de Drentsche Aa-gidsen, speciaal hiervoor
opgeleide vrijwilligers. Data en vertrekplaatsen staan in de agenda op de website
www.drentscheaa.nl.

Activiteiten Het Drentse Landschap
Zondag 29 februari 14.00 - 16.00 uur
Open middag op boerderij Kamps
Deze boerderij wordt op dit moment gerestaureerd. Tijdens de open middag geven
deskundigen uitleg over de bouw, de bewoningsgeschiedenis en de restauratie van deze
oudste boerderij van de Stichting Het Drentse Landschap.
Start: boerderij Kamps, gelegen aan de Kamps 1 even voorbij Deurze aan de weg van Assen
naar Rolde.

Zaterdag 6 maart 14.00 uur
Archeologische excursie op Kampsheide
Een excursie langs de grafheuvels en het hunebed van Kampsheide. De gids vertoont
hierbij vondsten uit eigen collectie.
Start: bij het informatiepaneel aan het G.A.M. van den Muyzenbergpad ten westen van Balloo.

Zondag 28 maart 14.00 uur
Amfibieën en reptielen ontwaken op de Gasterse Duinen
Een excursie door een gebied waar ondermeer adders voorkomen.
Start: bij het informatiepaneel van Het Drentse Landschap op de parkeerplaats aan de Oude
Molenseweg te Gasteren.

Zondag 23 mei 14.00 uur
Vogels op Kampsheide
Vogels zijn druk in de weer om nakomelingen groot te brengen. Gidsen weten hier alles van. 
Start: bij het informatiepaneel aan het G.A.M. van den Muyzenbergpad ten westen van Balloo.

Evenementen schaapskooi Balloërveld
Zondag 21 maart 2004 vanaf 11.00 uur
Open dag
Ouders en grootouders met hun (klein)kinderen kunnen kennismaken met pas geboren
lammetjes, of zoals men het op zijn Drents ook wel noemt “op Kroamvisite”. Bezoekers
worden getrakteerd op beschuit met muisjes.
Verder worden op vier woensdagmiddagen na de langste dag, dus op 23 en 30 juni en op
7 en 14 juli, vanaf 13.00 uur schapen geschoren bij de schaapskooi.
Het adres van de schaapskooi is Crabbeweg 2 te Balloo. Het informatiecentrum is van
maart tot en met oktober dagelijks geopend van 9.00 -18.00 uur; van november tot en
met februari de weekenden en vakantieperiodes.




