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Paddenstoelen in het Drentsche Aa-gebied

Explosie van 
vormen en kleuren

Bij de herfst horen paddenstoelen. Wie raakt er niet 
onder de indruk van hun talloze verschijningsvormen 
en opmerkelijke kleuren? Die verscheidenheid is nog 
veel groter dan menigeen denkt. “In Drenthe zijn 
zo’n 2.200 soorten paddenstoelen gevonden”, vertelt 
de Drentse paddenstoelenexpert Eef Arnolds.  
“Het aantal soorten in het Drentsche Aa-gebied zal 
rond de 1.500 liggen.” Sommige van die soorten 
zijn gemakkelijk te herkennen, andere alleen 
onder een microscoop. “Op een gemiddelde 
boswandeling kun je in een goed seizoen zo’n 
tweehonderd soorten tegenkomen.  
Het hangt wel van het weer af. Dit seizoen is 
door de natte zomer goed begonnen, maar in 
een droog jaar vind je bijna niets.”

Kleverig koraalzwammetje
Foto: Eef Arnolds

Koningsmantel
Foto: Eef Arnolds



“Van die ruim tweeduizend soorten paddenstoelen in 
Drenthe is ongeveer driekwart gebonden aan bossen 
en bomen. Graslanden en heidevelden hebben ook 
hun karakteristieke paddenstoelen. Maar de grootste 
aantallen en de meeste soorten zijn te vinden in 
bossen en bij bomen. Zoals eigenlijk iedereen wel 
weet.” 
Minder algemeen bekend is hoe dat komt. Arnolds: 
“Veel soorten paddenstoelen zijn gebonden aan 
bomen. Sommige omdat ze op levende bomen para-
siteren, andere omdat ze van dood hout leven of dode 
bladeren of ander afgevallen materiaal opruimen. Er 
is ook een grote groep soorten die een samenwer-
kingsverband aangaat met levende boomwortels. De 
boom levert suikers aan de paddenstoelen en krijgt 
in ruil daarvoor op een veel efficiëntere manier water 
en mineralen. Bekende voorbeelden van padden-
stoelen die in symbiose met boomwortels leven zijn 
eekhoorntjesbrood en vliegenzwam.”

Oud bos en dood hout
“In het algemeen krijgen bossen meer waarde voor paddenstoelen naarmate 
ze ouder worden. Bepaalde soorten zijn gebonden aan grote bomen. Vaak zijn 
dat spectaculaire en aansprekende paddenstoelen, zoals de eikhaas die aan de 
voet van oude eiken groepen van soms een halve meter in doorsnee vormt. Of 
de grote sponszwam, die parasiteert op de wortels van naaldbomen die van 
ouderdom verzwakt zijn. 
Dode bomen zijn ook erg belangrijk. Ik merk dat veel mensen wat tegen dood 
hout in het bos hebben, ze vinden het er rommelig uitzien. Maar dat is een 
kwestie van wennen, dood hout hoort bij natuurlijk bos. Je vindt er heel veel 
paddenstoelen op. Op heel vers dood hout van naaldbomen is bijvoorbeeld de 
paarse dennenzwam te vinden, op ouder dood naaldhout de fraaie konings-
mantel. Typerend voor heel oude, bijna helemaal verrotte naaldboomstronken is 
het kleverig koraalzwammetje. Zo zijn er honderden soorten paddenstoelen die 
juist op dood hout groeien.”

Bermen en lanen
“In verband met bossen moet ik ook lanen en wegbermen met oudere bomen 
noemen. Die zijn heel waardevol voor paddenstoelen, vooral als ze schraal zijn, 
dus met kort gras en veel mos. Dat zijn vaak bermen waar het gras gemaaid 
en afgevoerd wordt. Een voorbeeld bij uitstek in het Drentsche Aa-gebied is 
het landgoed Vennebroek bij Paterswolde met zijn oude lanen. Daar wordt 
ook een voor paddenstoelen goed beheer gevoerd. Je vindt er allerlei zeldzame 
soorten die vrijwel alleen in lanen voorkomen, zoals de goudgele koraalzwam 
en de avondroodstekelzwam. Het zijn soorten die heel voedselarme plekken 
nodig hebben. Vroeger kwamen ze ook in bossen voor, maar door de toevoer 
van stikstof via de lucht zijn hun groeiplaatsen daar verdwenen onder een dikke 
laag strooisel. Lanen en schrale wegbermen vormen een uitwijkplaats voor deze 
groep soorten. Het is dus zaak daar zorgvuldig mee om te gaan!”

Nieuwe voorzitter Overlegorgaan 

Hendrik Oosterveld

Het Overlegorgaan heeft een nieuwe voorzitter: dit voorjaar 
nam Hendrik Oosterveld de functie over van Henk van ‘t 
Land. Tot voorjaar 2010 was Oosterveld regiodirecteur Noord 
van het ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit). In die hoedanigheid stond hij aan de wieg van het 
Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa. “Toen 
ik twaalf, dertien jaar geleden aantrad als regiodirecteur, was 
de discussie over de toekomst van het Drentsche Aa-gebied 
vastgelopen. Ik ben met alle spelers in gesprek gegaan om 
te kijken hoe we toch weer met elkaar verder konden. Het 
gebied is zo mooi, zo gaaf, dat het de moeite meer dan waard 
is om het te behouden en te ontwikkelen. En dat kun je alleen 
gezamenlijk doen. Dat was destijds mijn drive en dat is het nu 
weer.”
Gezamenlijk verder aan het gebied werken: dat motto geldt 
alleen nog maar sterker in deze tijd, waarin rijksmiddelen 
wegvallen. “De vraag is: hoe ga je daar mee om. Er zijn dingen 
die niet meer kunnen, maar we moeten vooral kijken naar wat 
er nog wel kan. Wat onder de gegeven omstandigheden de 
belangrijkste opgaven zijn voor de toekomst. En elkaar in elk 
geval niet loslaten.”

Paddenstoelen-
meetnet
Ieder najaar tellen vrijwilligers maandelijks 
paddenstoelen op vaste plekken (‘meet-
punten’) verspreid door bossen en lanen 
in Drenthe. Dat gebeurt in het kader van 
een landelijk meetnet, dat als doel heeft de 
veranderingen in de paddenstoelenflora te 
volgen. De tellingen zijn beperkt tot een aan-
tal goed herkenbare soorten. Deelnemers 
krijgen een prachtige gids met kleurenfoto’s 
van de te tellen soorten. Belangstelling? 
Neem dan contact op met de regionale coör-
dinator Kor Raangs, tel. 06 - 21 86 53 66, 
e-mail korr@home.nl.

Drentse atlas en 
werkgroep
De vrijwilligers van de Paddenstoe-
lenwerkgroep Drenthe hebben tussen 
1999 en 2010 de verspreiding van alle 
paddenstoelen in de provincie tot op de 
vierkante kilometer nauwkeurig in kaart 
gebracht. Het resultaat is de Atlas van 
de Drentse paddenstoelen, die naar ver-
wachting in de loop van 2012 uitkomt.
Terwijl het veldwerk voor de atlas is 
afgesloten, gaat de werkgroep onver-
droten verder met inventariseren. In het 
paddenstoelenseizoen zijn er wekelijks 
excursies. Voor meer informatie:  
Bernhard de Vries, tel. 0528 - 26 52 34, 
e-mail elbern@planet.nl.

Website
Veel informatie over 
paddenstoelen is te 
vinden op de website 
www.allesoverpadden-
stoelen.nl 

Eikhaas
Foto: Henk van den Brink

Avondroodstekelzwam
Foto: Eef Arnolds

Paarse dennenzwam
Foto: Henk van den Brink

Oorlepelzwam
Foto: Eef Arnolds

Grote sponszwam
Foto: Henk van den Brink

Naaldbossen
“Wat ik belangrijk vind om te beseffen is dat pure 
naaldbossen – dus bossen van sparren, dennen en lariks 
– heel rijk zijn aan paddenstoelen en ook aan bijzondere 
soorten. Juist in dat opzicht zijn de grote bosgebieden in 
Drenthe, zoals onder andere Gieten-Borger en Grolloo in 
het Nationaal Landschap Drentsche Aa, heel belangrijk. 
Een bosgebied met naaldbosgedeelten telt veel meer 
soorten dan een bos met alleen loofbomen. Ongeveer 
zevenhonderd soorten paddenstoelen in Nederland 
komen uitsluitend voor op naaldhout of bij naaldbomen. 
Zo groeit de oorlepelzwam alleen op dennenkegels, de 
gele ringboleet alleen bij lariks en de sparrenstinktaailing, 
een paddenstoeltje dat naar rotte kool ruikt, alleen op 
afgevallen naalden van fijnspar. Elke soort heeft zijn eigen 
heel nauwkeurig afgebakende leefmilieu.”
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dergelijke. En niet te vergeten: de Etstoel. In 
de Middeleeuwen werd in de kerk eenmaal 
per jaar rechtgesproken door het centrale 
rechtscollege van Drenthe: de Etstoel. Deze 
zitting wordt jaarlijks in Anloo nagespeeld, 
dit jaar voor de 25ste keer. Al die tijd is Jan 
er al bij betrokken als penningmeester, met 
het helpen opbouwen en het benaderen 
van mensen. Hij begint te stralen: “Er doen 
vierhonderd mensen mee, waaronder ook 
mensen uit andere dorpen. Er zijn soms 
zeventig tot tachtig kinderen bij. Dat is toch 
geweldig?” 

Op pad met . . . Johan 
Speelman, 
veehouder 

Het kerk- en esdorp Anloo wordt aan drie kanten omgeven door karakteris-
tieke essen en grenst aan een van de mooiste stukjes beekdallandschap van de 
Drentsche Aa: het kleinschalige houtwallenlandschap van het Anlooërdiepje. De 
toren van de Magnuskerk steekt boven het beschermde dorpsgezicht uit. Het is 
de oudste kerk van Drenthe. De naam ‘Anloo’ komt voor het eerst in 1148 in de 
annalen voor als Anloe. Het voorste lid ‘An’ zou kunnen verwijzen naar het nabij-
gelegen Annen en ‘lo’ naar halfopen bos. Het dorp van nu telt ruim vierhonderd 
inwoners. Jan Mulder, geboren en getogen in Anloo, kan bijna niet ophouden met 
vertellen over zijn dorp.

Vroeger beter?
Jan woont in een grote boerderij 
midden in het dorp, vlakbij de brink. 
Hier woonden zijn vader en zijn opa 
ook al. Hij schetst een prachtig beeld 
van hoe het er in zijn jeugd aan toeging 
in Anloo. Toch vindt hij de tijd van toen 
niet per se beter of mooier dan nu. Het 
leven van nu is toch goed? Neem het 
boerenbedrijf; Jan had een gemengd 
bedrijf met koeien. “Door de mechani-
satie is er in korte tijd veel veranderd. 
Het werd ons steeds gemakkelijker 
gemaakt en ik vond dat erg prettig. 
Ook nu ik erop terugkijk mis ik die tijd 
van hard werken niet!” Ook de ruilver-
kaveling was een vooruitgang: Jan had 
her en der om Anloo heen percelen 
land. Als hij de koeien wilde verweiden, 
moest dat met de veekar. Toen alles 
verkaveld werd, kreeg hij aaneenge-

sloten percelen land en hoefde dat niet 
meer. Hij houdt wel zijn hart vast voor 
de toekomst van de boeren in Neder-
land. “Er komen steeds minder boeren 
en ze moeten het op steeds grotere 
schaal gaan doen. Dat kan niet goed 
blijven gaan.” 

Buiten spelen
“In het dorp van mijn jeugd speelden 
alle kinderen buiten”, herinnert Jan 
zich. “Er waren geen verenigingen 
of een zwembad met zwemles, we 
hadden het niet druk. We speelden! 
We gingen met een oude klomp en 
een vlaggetje erop naar het Anloo-
erdiepje en lieten de klomp varen. 
Natuurlijk kwamen we regelmatig met 
een kletspoot terug. Er waren ook veel 
meer kinderen dan nu. En het mooie 
was: waar je woonde daar bleef je. 
Daar leefden de families generatie op 
generatie.”
In een dorp als Anloo leefden de 
mensen vrij dicht op elkaar. “Er was 
vaak onenigheid. Dat is het eerste dat 
in me opkomt als ik aan de sfeer van 
toen denk. De sfeer in het dorp van 
nu is overigens goed. Ik vind het hier 
gemoedelijk en de mensen helpen 
elkaar nog steeds als er problemen 
zijn. Wel is het zo, dat er toch wel 

nieuwe mensen van buiten hier komen 
wonen die niets met het dorpse leven 
te maken willen hebben. Daar hebben 
we niets aan, ze komen niets brengen. 
Als er ergens een uitvoering van is, 
zie je altijd dezelfde mensen komen, 
het andere deel komt nooit. Dat was 
vroeger wel anders, dat er dorpsge-
noten zijn die je niet kent, was vroeger 
ondenkbaar!”

Etstoel
Anloo kent een levendig dorpsleven. 
Je hebt er de plattelandsvrouwen, het 
dorpshuis, evenementen, Dorpsbe-
langen, de Boermarke, de historische 
vereniging, de toneelvereniging, de 
gymnastiekvereniging, de ijsvereni-
ging, de soos, de tuinclub en natuurlijk 
de school. Dan is er ook nog ‘Anloo 
actief’; zij verzorgen lezingen en D
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Johan Speelman werkt in het Nationaal Park Drentsche Aa als 
veehouder. Hij woont met vrouw en kinderen aan de rand van het 
karakteristieke kerkdorp Anloo, waar hij geboren en getogen is. 
Sinds 1999 runt hij het bedrijf met zeventig melkkoeien samen 
met zijn ouders. 

Het is een plaatje: de zwaluwen die rond de stallen vliegen, de 
koeien die grazen in de wei. Johan staat er tevreden bij. “Het werk 
is zo gevarieerd! Iedere dag geeft weer andere ervaringen, dan is 
er iets met de koeien of er moet weer iets anders op land gedaan 
worden. Het gevoel van vrijheid dat werken met de dieren en op 
het land geeft vind ik heel waardevol. En als de mest in de grond 
zit of het hooi van het land is, ben ik dubbel tevreden.” Als jongen 
hielp hij zijn vader altijd al, in tegenstelling tot zijn broer, die er 
geen feeling mee had. Het was dan ook logisch dat Johan zijn 
vader opvolgde. Hij hoopt dat een van zijn kinderen dat later ook 
ziet zitten.
Johan vindt het fijn om aan de rand van Anloo te wonen, op de 
ruimte en toch verbonden met het dorp. Sinds vorig jaar heeft 
hij er een nieuwe stal bij. “Daardoor kan ik mijn veestapel de 
komende tijd uitbreiden naar 125 koeien. De stal had trouwens 
nog heel wat voeten in de aarde, aangezien het dorpsaanzicht 
van Anloo beschermd is. Uiteindelijk is het ontwerp van de stal 
zo aangepast dat de karakteristieke kerk mooi in het zicht is 
gebleven.” 
Het bedrijf is al een tijdje binnen de familie, zijn opa is ermee 
begonnen. Onder zijn vader kwamen er heel wat hectares bij, 
omdat er boeren waren die stopten of elders land konden krijgen. 
Johan heeft nu 50 hectare direct bij de boerderij liggen. Zijn vader 
komt hem nog altijd regelmatig helpen, bijvoorbeeld bij het 
mesten en het maaien. Het meeste werk doet Johan echter zelf; 
af en toe komt er een loonwerker om gras in te kuilen of maïs te 
hakselen. 
Johan ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Over de melk-
prijzen maakt hij zich niet al te veel zorgen: “Je weet het natuurlijk 
nooit met die schommelende melkprijs, maar melk is en blijft 
onmisbaar!”
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Bijzondere planten in de Holmers

De nieuwe natuur van de Holmers, brongebied van het 
Amerdiep, ontwikkelt zich tot een hotspot voor bijzondere 
planten. Rietorchis en moeraswespenorchis breiden zich er 
duidelijk uit. Deze zomer kwam daar rond wintergroen bij, een 
plantje dat buiten de duinen erg zeldzaam is. En als klap op 
de vuurpijl was er de vondst van draadgentiaan en dwergvlas, 
twee even zeldzame als kleine plantjes die van kale plekjes 
op vochtige, schrale grond houden. Plantenkenners vonden 
de uitbundige groeiplek van dit exclusieve duo tijdens een 
speciale inventarisatieweek, georganiseerd door de Werkgroep 
Florakartering Drenthe, waar liefhebbers (vrijwilligers) uit het 
hele land aan deelnamen.

Knooppunt Anderen

Op 15 september is het knooppunt 
Hagenbrink bij Anderen in gebruik 
genomen. Ter herinnering: knoop-
punten zijn parkeerplaatsen in het 
Nationaal Park waar bezoekers 
hun vierwieler kunnen stallen 
en te voet of per fiets verder het 
gebied in kunnen trekken. Ze zijn 
bescheiden van omvang en uitvoe-
ring en voegen zich in de omge-
ving. Bij Anderen gaat het om een 
parkeerplek voor tien auto’s aan de 
Anloërweg even ten noorden van 
het dorp. Tegelijk is ook de parkeer-
plaats bij het dorpshuis Oes Stee 
opgeknapt. 
Intussen is ook de aanleg van het 
wat grotere knooppunt Gasteren 
(zie vorige Doorstroom) van start 
gegaan.
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Draadgentiaan en dwergvlas
Foto: Joop Verburg

Steenuil
Foto: Jan Duker

© MD Landschapsarchitecten

Foto: Jan Duker

Bevers in de Drentsche Aa

Het begon met een bever die op eigen houtje het Drent-
sche Aa-gebied verkende. Geen gek idee, want het gebied 
is in principe heel geschikt voor bevers. Dat was voor het 
Groninger Landschap aanleiding om (met instemming 
van de plaatselijke terreinbeheerders) in maart een bever 
uit te zetten in de Drentsche Aa ter hoogte van het Water-
bedrijf in De Punt. Helaas nam deze bever een verkeerde 
afslag en werd hij een paar uur later al overreden op de 
A28. Begin april werden er twee ‘overtollige’ bevers uit 
de Biesbosch overgebracht naar de Drentsche Aa. Begin 
mei kwam daar een bever bij die met lichte verwondingen 
was gevangen in de haven van Langweer (Friesland) en 
tijdelijk ondergebracht in de vogelopvang in Ureterp. In 
juli vond Natuurmonumenten vraatsporen van een bever 
in het Friesche Veen. Hoe het de Drentsche Aa-bevers 
sindsdien vergaat is niet duidelijk. Het wachten is op de 
winter, wanneer de sporen van hun aanwezigheid makke-
lijker te vinden zijn.

Broedvogelnieuws

Het Drentsche Aa-gebied is bezig uit te groeien tot een vast broedgebied van de 
kwartelkoning. De vrijwillige tellers van de vogeltelgroep Drentsche Aa troffen in dit 
landelijk gezien magere jaar toch nog minimaal zeven vogels in de hooilanden aan. 
Het Drentsche Aa-gebied kon zich in het droge voorjaar sterk onderscheiden van zijn 
omgeving. In het recent vernatte Binnenveld van Taarlo waren tot ver in mei ondiepe 
plassen en drassige graslanden te vinden. Hier kwamen veel weidevogels als kievit, 
watersnip, tureluur en grutto met succes tot broeden. 
In onder meer Anderen, Amen en Eleveld broeden steenuiltjes op boerenerven. Vrijwil-
ligers van de Steenuilenwerkgroep hangen speciale nestkasten op en proberen jonge 
uiltjes te ringen. Daardoor zijn twee opmerkelijke verplaatsingen van deze als zeer 
honkvast bekende soort vastgesteld. In Amen werd in 2011 een steenuil aangetroffen 
die in 2007 in Hellendoorn (Overijssel) als nestjong was geringd. Het zijn dus niet 
alleen toeristen die van ver komen. Emigratie komt ook voor: een in 2008 in Anderen 
geringd jong werd in Blesdijke (Friesland) in een nestkast aangetroffen. 

Brink Zeegse

De (aangelegde en geplande) knooppunten brengen verlichting voor bestaande 
parkeerproblemen. Dat is ook het doel van het plan voor herinrichting van de 
Brink in Zeegse, opgesteld door de Boermarke Zeegse en de vereniging Dorps-
belangen Zeegse. De herinrichting moet een einde maken aan de chaotische 
parkeertaferelen die vooral op mooie zondagen op en rond de brink te zien zijn. 
De brink wordt minder rommelig, het oorspronkelijke karakter keert terug en 
parkeren wordt tot één kant van de brink beperkt. Zij hebben het plan aange-
boden aan wethouder Assies van Tynaarlo. Wethouder Harm Assies van Tynaarlo 
heeft het plan op 8 september in ontvangst genomen en toegezegd het uit te 
voeren in samenhang met andere ontwikkelingen in Zeegse.

Eerherstel voor eendenkooi Glimmen
In een hoek van het Quintusbos bij Glimmen liggen, verscholen tussen 
dichte hulst en onder majestueuze beuken, de resten van een eendenkooi. 
Je moet het weten om in de wallen en laagtes de contouren van kooiplas 
en vangpijpen te herkennen. De kooi lag ooit in open landschap en maakte 
deel uit van het landgoed Huis te Glimmen. Staatsbosbeheer wil dit bijzon-
dere historische object voor verder verval behoeden en beter tot zijn recht 
laten komen. Daarvoor is in samenspraak met gebruikers en omwonenden 
een ontwerp gemaakt. De wallen worden hersteld, waarbij de beuken 
gespaard blijven. De vroegere kooiplas wordt een soort boskamer, die men 
via één van de vangpijpen kan betreden. Het pad gaat in de kooi over in een 
bijzonder soort bank (zie impressie). Op de bovenkant van de bank wordt 
de geschiedenis van de kooi verteld. 
Ook de speelweide naast de kooi krijgt een opknapbeurt. Er komen struiken 
op de wallen om de weide beter af te schermen; in de weide komen er een 
paar Groningse fruitbomen bij en enkele eenvoudige zitelementen.
Als de financiering definitief rond is en de benodigde vergunningen binnen 
zijn, kan de uitvoering naar verwachting eind dit jaar beginnen met het 
herstel van de wallen om de kooi.
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Dit informatiebulletin is een uitgave 
van het Nationaal beek- en esdor-
penlandschap Drentsche Aa en 
gaat over zowel het Nationaal Park 
alsook het Nationaal Landschap, 
het gehele stroomgebied van de 
Drentsche Aa. Het wordt gratis 
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het gebied woont maar het blad 
niet hebt ontvangen, geef dit dan 
door aan het secretariaat. U kunt 
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het secretariaat of via de website. 
U krijgt Doorstroom dan gratis 
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Nederland heeft 20 nationale parken en 
20 nationale landschappen

Werkgroep Siepelveen
Je hoort ze niet zo vaak, maar ze zijn er wel 
degelijk: mensen die zich met veel enthou-
siasme inzetten voor het onderhoud van 
de natuur in hun omgeving. Zoals de 
vrijwilligers van de Werkgroep Siepelveen, 
die Staatsbosbeheer helpen met het beheer 
van de Zeegser Duinen (waar, uiter-
aard, het Siepelveen bij hoort). Ze steken 
regelmatig de handen uit de mouwen, 
bijvoorbeeld om opslag van Amerikaanse 
vogelkers te verwijderen, zodat de jene-

verbessen meer ruimte krijgen. Daarnaast 
ziet de werkgroep nog kans om de fraai 
vormgegeven nieuwsbrief Siepelnieuws 
uit te brengen (zie nieuwsbericht van 7 
september 2011 op www.drentscheaa.nl).  
Meer weten?  
Contactpersoon is Syb Tumbelaka,  
e-mail: sybtumbelaka@hetnet.nl.

Nationaal Landschaps-
dag 27 mei 2012
Het Nationaal Park Drentsche Aa bestaat in 2012 
tien jaar! Ter ere van dit jubileum organiseren het 
Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche 
Aa een Nationaal Landschapsdag op zondag 27 mei 
2012, de ‘European Day of Parks’. Het wordt een 
bruisende dag vol natuuractiviteiten voor volwas-
senen en kinderen, een natuur- en cultuurmarkt, 
optredens van Drentse muzikanten et cetera. Noteer 
het alvast in uw agenda!

Digitale nieuwsbrief
Wilt u graag op de hoogte blijven van re-
cente ontwikkelingen en wetenswaardighe-
den binnen het Nationaal Park en Nationaal 
Landschap Drentsche Aa, dan kunt u zich 
gratis aanmelden voor de digitale nieuws-
brief. Deze nieuwsbrief komt vier keer per 
jaar uit. Op de website www.drentscheaa.
nl vindt u links in het midden het blauwe 
bordje waarop staat ‘Drentsche Aa nieuws-
brief ’. Wanneer u hierop klikt, wijst het zich 
verder vanzelf. 

Het hele jaar door organiseert het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche 
Aa wandelexcursies onder leiding van ervaren gidsen. Hieronder een greep uit 
het aanbod van de komende maanden. Het complete overzicht vindt u in de Op 
Stap Krant (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 wandel-
schoenen of laarzen worden aanbevolen. Let op: uw hond mag niet mee.

Activiteiten uitgelicht
●● Zaterdag 5 november Fiets en fotografeer de herfst

Start 9.30 uur, Brink te Loon 
Tijdens deze excursie staan de mooiste plekjes langs het Looner diep en het 
Taarlosche Diep centraal. De gidsen vertellen over de natuur en over de historie 
van het gebied. Maar bovenal zijn zij enthousiaste amateurfotografen. Op een 
aantal fotogenieke punten langs de route staan zij dan ook wat langer stil en is er 
tijd om te fotograferen en fototips uit te wisselen. De mooiste fotoplekjes kunnen 
drassig zijn, waterdicht schoeisel is daarom aan te raden. Deze excursie is een 
van de zes foto-excursies die in de loop van het jaar gehouden worden. Kijk op 
www.drentscheaa.nl voor de overige data. Deelname is gratis en aanmelden is 
niet nodig. Neem uw eigen fiets en fototoestel mee.

●● Zondag 6 november Excursie Zwattepad
Start 13.00 uur, parkeerplaats Zwattewater langs de N374 Elp-Schoonloo

●● Zondag 13 november Doorkijkjes en veldnamen
Start 13.00 uur, voor de kerk van Anloo, auto parkeren achter Café Popken-
Hollander

●● Zaterdag 19 november Excursie Deurzerdiep
Start 14.00 uur, Café de Aanleg te Deurze, langs de weg Rolde-Assen

●● Zaterdag 26 november Wandeling Oudemolen
Start 14.00 uur, parkeerplaats Molensteeg te Oudemolen


