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Na negen jaar zwaait Hendrik Oosterveld af als voorzitter van het
Overlegorgaan Nationaal Park Drentsche Aa. Gevraagd naar de
grootste veranderingen in die periode benadrukt hij juist de continuïteit. “Mijn motto is ‘Continuïteit en vernieuwing’. Om op een
goede manier te kunnen vernieuwen, heb je continuïteit nodig.”
Dat laatste lijkt verzekerd met de komst van de nieuwe voorzitter,
Jaap Verhulst (65), die met zijn voorganger een arbeidsverleden
bij het ministerie van LNV deelt. Een eigen motto heeft de nieuwe
voorzitter nog niet. “Ik zie vooral uit naar een mooie samenwerking met de mensen in het Nationaal Park, die het samen moeten
doen.”
Door de beperkte oplage van Doorstroom is het niet
mogelijk om met een wikkel of print op het blad zelf
te werken. De biobased afbreekbare plastic verpakking is vooralsnog de enige oplossing.
Mocht u het blad alleen digitaal of zelfs helemaal
niet meer willen ontvangen, meld dit dan via
drentscheaa@drenthe.nl

Hendrik Oosterveld heeft genoten van de
ochtendrit van zijn woonplaats Veendam naar
Zeegse, waar we aan de koffie zitten. “Het
landschap van de Drentsche Aa is elke keer
prachtig, en vanmorgen helemaal met een beetje
rijp en mistflarden. Kijk, dat landschap, dacht ik,
daar heb ik me nu negen jaar voor ingespannen.
Geweldig!” Jaap Verhulst, Hendriks opvolger
als voorzitter van het Overlegorgaan van het
Nationaal Park, heeft al dat moois elke dag om
zich heen als inwoner van Schipborg. “Ik besef
dagelijks wat een voorrecht het is om hier te
wonen.”
Niet donkergroen
Het is niet de eerste keer dat Jaap in de
voetsporen van Hendrik treedt. Negen jaar
geleden volgde hij hem al op als Directeur
Noord van het ministerie van LNV. De heren
kennen elkaar nog veel langer. Beiden werkten
ze eerder voor de Directie Natuur van hetzelfde
ministerie in Den Haag, waar Hendrik een
tijdlang Jaaps baas was. Beiden hebben ze
noordelijke wortels, hart voor natuur en een
achtergrond in landbouw en cultuurtechniek.
“Wij zijn niet ‘donkergroen’”, aldus Hendrik, “en
dat is een voordeel als het aankomt op de brede
benadering die we hebben in het Drentsche
Aa-gebied, een levend landschap waar je niet
alleen veel natuur vindt maar waar ook gewoond
en gewerkt wordt. De economische kant die
daarbij hoort moet je ook verder ontwikkelen,
met het landschap als uitgangspunt.”
Met die integrale benadering waar vanaf het
begin voor gekozen werd, is het Nationaal Park
Drentsche Aa van experiment onbedoeld landelijk koploper geworden, stelt Hendrik vast. “Ook
in de andere nationale parken maakt de benadering van de natuur als een op zichzelf staand
iets plaats voor ‘natuur in een omgeving’,
gezamenlijk gericht op kwaliteit.”

Kansen voor kringlooplandbouw
In de verdere ontwikkeling van het gebied houdt de
landbouw een belangrijke rol. “Het is essentieel dat
we de boeren in het gebiedsproces meenemen”,
stelt Jaap. Dat lijkt op het moment misschien lastig
in het rumoer rond het stikstofprobleem, maar
volgens Hendrik biedt dat juist geweldige kansen:
“De noodzaak van kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw is duidelijker dan ooit. Laat
de partners in het Drentsche Aa-gebied de kansen
alsjeblieft met beide handen grijpen. Dat geldt
voor iedereen, ook voor de provincie. Steun dat
proces voluit. Dit gebied is een van de parels van
de Drentse natuur; pak het geconcentreerd aan in
die gebieden, zet daar vooral de middelen in. Waar
kan het beter dan hier? Ook voor klimaatbeleid en
nieuwe vormen van energie is het gebied een ideale
proeftuin.”

Foto: Nationaal Pak gids Jos Vink

De Tweelingen bij
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Midden in de bossen onder Schoonloo ligt het
heidegebied de Tweelingen. Hoe het aan zijn naam
komt lijkt niemand te weten, maar één ding is zeker:
het gebied is een lust voor het oog. Dat is onder
meer te danken aan de vennen die verspreid over
de heide liggen. In juni zien hun randen wit van het
veenpluis, in augustus kleurt de bloeiende heide het
gebied paars. ’s Zomers wemelt het van de libellen
en vlinders. Adder en levendbarende hagedis vinden
hier een ideaal leefgebied. Vanuit de top van een
boom of struik speurt de grauwe klauwier naar grote
insecten, muizen en hagedissen. In de winter wordt
zijn plek overgenomen door zijn grotere neef uit het
noorden, de klapekster, die dezelfde prooien op het
menu heeft.

Landschap centraal
Steeds keert in het gesprek het woord landschap
terug. Het landschap van de Drentsche Aa
staat voor beide mannen centraal bij alles wat
hier gebeurt. “Als vrienden van mij hier komen
wandelen”, vertelt Hendrik, “is het eerste wat ze
zeggen niet ‘ik heb die of die bijzondere soort
gezien’ of ‘ik heb de karrensporen of de grafheuvels bekeken’, maar ‘wat is het hier mooi!’.
Daar begint het mee. Als je iets mooi vindt, is
je interesse gewekt en wil je meer weten, en
naarmate je er meer van weet, ga je het nog
meer waarderen.”
Wat betreft die belangrijke eerste indruk is
volgens Jaap nog wel een stap te zetten. “Als
je een nationaal park binnenkomt, moet je ook
meteen echt ervaren dat je in een nationaal park
bent, niet door borden maar door hoe het eruitziet. Dat is hier nog niet overal zo.

Het Nationaal Park Drentsche Aa mag wel iets
meer profiel krijgen, dat verdient het gebied.
Hoe zorg je dat je onderscheidend wordt en
blijft? Daar hoort bij dat je goed nadenkt over
hoe je dat begeleidt. Het moet niet één groot
sportveld worden, het moet om recreatief
gebruik gaan dat past bij het gebied. Het accent
moet liggen op natuurbeleving. Het gebied
moet gewaardeerd worden om de kwaliteiten
die het heeft.” “Het mooie landschap is de basis
van de regionale economie”, voegt Hendrik
eraan toe. “Die kwaliteit moet je dus koesteren.”
Jaap: “Daar hoort ook bij dat de mensen die er
wonen en werken trots zijn op het gebied en er
wat voor over hebben.”
Samenwerking
Hendriks motto tijdens negen jaar voorzitterschap was ‘continuïteit en vernieuwing’. “Er
waren geen revolutionaire veranderingen; we
hebben in deze periode verder uitgebouwd
waar voor mijn tijd al mee begonnen was. Zoals
bijvoorbeeld het ‘levend bezoekersnetwerk’ met
gastheren en Nationaal Park gidsen, dat heel
goed functioneert. Ik vind het mooi dat we nu
ook Junior Rangers hebben; investeren in de
jeugd betekent een heleboel nieuwe ambassadeurs van het gebied in de toekomst.”
Als nieuwkomer waagt Jaap zich niet aan een
motto. Ideeën voor het gebied heeft hij wel,
maar: “Ik zie vooral uit naar een hele mooie
samenwerking met de mensen in het Nationaal
Park, die het samen moeten doen en het samen
eens moeten worden welke kant we opgaan.”
Tot slot: het Nationaal Park Drentsche Aa en
Hendrik Oosterveld laten elkaar nog niet los.
Ook Hendrik treedt voor de tweede keer in de
voetsporen van zijn voorganger: hij volgt Henk
van ’t Land op als voorzitter van de stichting
Gebiedsfonds Drentsche Aa.

Misschien wel het meest bijzondere van de
Tweelingen zijn de honderden jonge jeneverbessen.
Ze geven hoop voor de toekomst van deze zo
typisch Drentse struik, waarvan de bessen een
onmisbaar ingrediënt zijn voor, inderdaad, jenever.
Een tijd geleden zag het er nog naar uit dat de
jeneverbes zou gaan uitsterven in Drenthe. Dat
gevaar lijkt voorlopig geweken. De struiken met hun
grillige vormen, variërend van een platte kom tot een
cipresachtige zuil, zijn een prachtig plaatje.

Even kieken

ij Schoonloo

3

De Drentsche Aa
als i nspi rat i e bron

Voor veel mensen – kunstenaars, wetenschappers, natuurliefhebbers en anderen – was en
is de Drentsche Aa een bron van inspiratie. In
deze rubriek vertellen zij wat het landschap van
de Drentsche Aa voor hen betekent.

Cindy de Jonge is kind aan huis
in Drentsche Aa-gebied
‘Een van mijn vroegste herinneringen aan de
Drentsche Aa is dat ik er bijna in verzoop.
Ik zal een jaar of vier, vijf zijn geweest. Mijn
ouders namen ons mee te kanoën in de beek,
een beetje stiekem, want ik geloof dat het toen
al niet mocht. Ik stapte uit om mijn vader te
helpen de kano een stukje te duwen door een
ondiepte, toen ik ineens wegzakte. Ik was in
zo’n diepe kom in de buitenbocht terechtgekomen. Mijn ouders hebben me eruit getrokken.
Het was heel eng, maar ik ben niet bang voor
water geworden. Integendeel, ik ben altijd een
waterrat gebleven.’
De liefde voor de natuur kreeg ze met de
paplepel ingegoten. ‘Mijn ouders waren soms
een beetje burgerlijk ongehoorzaam; we
gingen wild kamperen, vissen in de beek met
een wilgentak met een touwtje, picknicken in
de natuur. Ik was altijd buiten, altijd nieuwsgierig, op onderzoek uit. Later heb ik mijn
eigen dochters ook vaak meegenomen naar
de Drentsche Aa. Dan ging ik met mijn oudste
dochter bijvoorbeeld ’s morgens vroeg ontbijten
bij zo’n mooie plek aan de beek bij Oudemolen
en bracht ik haar daarna naar school.’

‘Als klein meisje ben ik een keer bijna in de
Drentsche Aa verdronken.’ Cindy de Jonge uit
Assen komt haar hele leven al in het Drentsche
Aa-gebied. Als kind ging ze mee met haar
ouders, later nam ze er op haar beurt haar eigen
dochters mee naartoe. Nu komt ze er vooral om
de bevers en de otters te volgen die zich hier
inmiddels gevestigd hebben.
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Hovenier
‘Ik heb vijftien jaar in de psychiatrische verpleging gewerkt, hier in Assen. Met veel plezier,
maar op een gegeven moment stelde ik mezelf
de vraag: wil ik dit tot mijn pensioen blijven
doen? Ik heb ontslag genomen en ben een
hoveniersopleiding gaan volgen. Als ecologisch
hovenier heb ik verschillende natuurspeelplaatsen ontworpen. Daardoor kwam ik in
allerlei activiteiten op het gebied van natuureducatie terecht, sommige betaald, andere
vrijwillig, dat is bij mij helemaal verweven. Ik
hou ervan kinderen over de natuur te vertellen,
ze te enthousiasmeren. Zo gaf ik les aan basisschoolleerlingen in de kindertuin van landgoed
Valkenstijn hier in Assen. Als kinderen een
beestje vonden, wisten ze dat ze daarvoor bij
mij moesten zijn. Wist ik niet meteen wat het

Toen en nu
Ieberenplas en Loomeer

Otters
Foto: Cindy de Jonge

Ieberenplas in de jaren zeventig. © Rolder Historisch Gezelschap

was, dan ging ik het uitzoeken en zo leerde ik
zelf ook steeds bij. Een mooie wisselwerking.’
Bever en otter
Nu trekt ze op z’n minst wekelijks het Drentsche
Aa-gebied in om de bevers en de otters te
volgen die zich hier de afgelopen jaren gevestigd
hebben. Dat begon klein, gewoon door uit pure
nieuwsgierigheid de sporen te volgen die ze
van deze dieren vond. Inmiddels is ze regionaal
coördinator voor Drenthe van de monitoring van
bever en otter door de Zoogdierenvereniging,
heeft ze contacten met natuurbeheerders,
mensen van het waterschap en collegavrijwilligers, en heeft ze zelf zes camera’s ter
beschikking om de dieren in haar eigen gebied
te volgen. ‘Wat we vooral willen weten is:
waar zitten ze, hoeveel zijn het er, hoe zit de
populatie in elkaar, hoe gaat het met ze? Die
kennis is belangrijk. De otterpopulatie groeit,
maar daardoor neemt ook het aantal verkeersslachtoffers ongelofelijk toe. Als je weet waar de
knelpunten liggen, kun je er eventueel wat aan
doen. De bever is weer een heel ander verhaal.
Het zijn gave dieren en ze zijn enorm waardevol
voor de biodiversiteit van de Drentsche Aa,
maar ze kunnen ook voor problemen zorgen
op plekken waar je ze niet wilt hebben. Ook
daarvoor geldt: wil je weten wat je eraan kunt
doen, dan moet je eerst de populatie goed in
beeld hebben.’

In het zuidelijke deel van het Nationaal Park Drentsche Aa ligt
het natuurgebied Hart van Drenthe. Het bosrijke gebied tussen
Hooghalen en Schoonloo is zeer geliefd bij fietsers en wandelaars –
en bij warm weer bij waterrecreanten. Trekpleisters voor de laatste
doelgroep zijn de Ieberenplas en het Loomeer.
De boswachterijen Grolloo-Schoonloo en Hooghalen zijn samen
ongeveer 4.500 hectare groot. Ze zijn grotendeels aangelegd in de
jaren dertig van de vorige eeuw. Hoofddoel: productie van hout
voor de mijnbouw en de papier- en houtindustrie. In de jaren zestig
kwam in Drenthe de recreatiesector tot ontwikkeling. De staatsbossen kregen er een functie bij: verpozing bieden aan recreanten.
Naast fiets- en wandelpaden werden ook recreatie- en zwemplassen
aangelegd. In de boswachterij Grolloo-Schoonloo de Ieberenplas
aan de weg Schoonloo-Elp (N374) en het Loomeer aan de weg
Schoonloo-Schoonoord (N376). Beide plassen hebben dus geen
natuurlijke oorsprong. Ze zijn enkele hectares groot, hebben een
langzaam aflopende bodem en zijn maximaal twee meter diep. Beide
hebben een zandstrand, het Loomeer heeft ook een ligweide. Er zijn
parkeervoorzieningen, toiletten, picknickplaatsen en ’s zomers is
een kiosk geopend. Door hun fraaie ligging, kindvriendelijke inrichting en ‘gratis entree’ zijn beide plassen bij mooi weer erg in trek bij
gezinnen met kinderen. Op topdagen komen er duizenden bezoekers.
De namen kunnen als volgt worden verklaard. Ieberen zijn de bessen
van kraaiheide. Die zijn eetbaar, maar niet erg smakelijk. Ieberenplas
is dus ‘plas op een plek waar vroeger kraaiheide voorkwam’. In
Drenthe komt de uitgang ‘loo’ in veel plaatsnamen voor (waaronder
Grolloo en Schoonloo). ‘Loo’ betekent bos of open plek in het bos.
Loomeer is dus ‘meertje in het bos’.

Intussen leveren de camera’s soms fascinerende
beelden op. ‘Soms krijg je driehonderd filmpjes
van dezelfde bosmuis die heen en weer loopt,
maar er zitten ook fantastische opnames bij van
bijvoorbeeld otters met jongen.’ Het controleren van de camera’s in het veld is ook goed
voor prachtige avonturen. ‘Ik zat een keer de
batterijen van een camera bij een beverburcht te
verwisselen, toen een jonge bever op een paar
meter van me voor de burcht uitgebreid heen en
weer zwom. Zo mooi om mee te maken!’
Ieberenplas nu. © Staatsbosbeheer
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Nieuws

Aandacht voor demoveld Wedbroeken
Op de Dag van de Nationale Parken op
24 mei zal het demoveld voor landbouwgewassen Wedbroeken, bij de gelijknamige toegangspoort van Nationaal Park
Drentsche Aa bij Tynaarlo, in het brandpunt
van de belangstelling staan. Beheerder
Jan-Reinder Smeenge verheugt zich er nu
al op: “We gaan breed uitpakken met een
mooi programma voor iedereen.”Op het
demoveld worden al enkele jaren op kleine
schaal gewassen verbouwd die waardevol
kunnen zijn voor een duurzame landbouw
in harmonie met de natuur in het Drentsche
Aa-gebied. Het doel is boeren, burgers en
buitenlui kennis te laten maken met wat er
zoal mogelijk is.
Het demoveld had in 2019 geen last van
de droogte; de oogst was goed, vertelt

Smeenge. “De rogge die rondom was
ingezaaid, had bakkwaliteit. Ze is gebruikt
voor de broden van Dubbel Drents.” Dat
laatste, succesvolle merk is een afgeleide
van het project Bio-economie Drentsche Aa,
waarvan het demoveld het uithangbord is.
De meeste gewassen van vorig jaar zullen
ook in 2020 weer op het veld te zien zijn.
Naast rogge waren dat onder meer gerst,
spelt, teff (ook een graansoort), voederbieten en afrikaantjes. Nieuw dit jaar is
koolzaad, een gewas waarvan Smeenge
c.s. verwachten dat het product (koolzaadolie) kansen biedt in het kader van Dubbel
Drents. Misschien bestrijken we ons Dubbel
Drents streekbrood in de toekomst met
Dubbel Drents koolzaadolie in plaats van
olijfolie uit Italië…

Nieuw voor paardenliefhebbers: de Hondsrugtrail
Sinds januari is er voor ruiters en menners
een nieuwe langeafstandsroute over de
Hondsrug van Coevorden tot Zuidlaren.
Het is de Drentse variant van de bekende
Veluwetrail. De route voert door gebieden
van Staatsbosbeheer, door zeer afwisselende landschappen. Onderweg zijn
er ‘PaardenWelKom’ bedrijven waar het
paard en de ruiter of menner kunnen
overnachten. Naast de doorlopende route
is er een uitgebreid netwerk van routes
daaromheen, zodat men ook allerlei
dagtochten of korte rondritten kan uitstippelen.
De noordelijke helft van de trail voert
door het Nationaal Park Drentsche Aa. Bij
vijf Nationaal Park parkeerplaatsen zijn
speciale hoeken ingericht om de trailers
te parkeren voor dagtochten. De routes
gaan over zandpaden door de bossen van
het Hart van Drenthe en door het prachtige beekdallandschap, en zelfs over een
voorde door het Oudemolensche Diep.
Het routenetwerk werkt via een knooppuntensysteem, vergelijkbaar met dat van
6

Voor
de
lens
fiets- en wandelroutes. Alleen gaat het
om een digitaal systeem, de routes zijn
dus via de telefoon te volgen. Er zijn geen
bordjes in het veld.
De Hondrugtrail is tot stand gekomen
door de vijf betrokken gemeenten,
Hippisch Platform Drenthe, KNHS,
Recreatieschap Drenthe, Nationaal Park
Drentsche Aa en Staatsbosbeheer.
Meer info: Jantsje Bijmholt, boswachter
Staatsbosbeheer, tel. 0592- 459431, e.j.bijmholt@
staatsbosbeheer.nl. Of kijk op www.buitenrijden.nl

Drentsche Aa Junior Rangers
Sinds september 2019 zijn in Nationaal Park
Drentsche Aa zestien Junior Rangers in opleiding.
De jongeren tussen 12 en 16 jaar leren in hun
eerste jaar van alles over het Drentsche Aa gebied.
Eén keer in de maand voeren de Junior Rangers
allerlei activiteiten uit in het gebied. De groep heeft
vier begeleiders plus een coördinator.
Het jaarprogramma is opgesteld met diverse
partners van Nationaal Park Drentsche Aa. Zo
hebben de Junior Rangers tot nu toe onderzoek
gedaan in de beek en naar de bodem. Ze weten
hoe er drinkwater wordt gewonnen, zijn op struintocht geweest in het Hart van Drenthe en gaan
met de herder op pad. Ook geven ze presentaties
op fairs en helpen ze bij diverse activiteiten van
het Nationaal Park.

In juni geven de Aspirant Junior Rangers een
eindpresentatie. Daarin laten ze zien wat ze
hebben geleerd of vertellen ze over hun passie
voor de natuur. Vervolgens krijgen ze uit handen
van de voorzitter van het Nationaal Park het Junior
Ranger certificaat. Vanaf dat moment mogen ze
zich echt Junior Ranger noemen.
Junior Rangers Nederland is een jongerenprogramma van IVN Natuureducatie in meerdere
Nationale Parken. Het sluit aan op het Junior
Ranger programma van Europarc, de Europese
koepelorganisatie voor Nationale Parken. IVN
zorgt namens het Nationaal Park voor de coördinatie, het contact met de partners en de opleiding
van de vrijwillige begeleiders.
Wil je meer informatie over JuniorRangers, kijk op
www.ivn.nl/junior-rangers of neem contact op met
Timanca Manak, drentscheaa@ivn.nl

Pyjamaschildwants zoekt zon op
Tekst en foto: Frank Pardoel, NP-gids
De pyjamaschildwants, ook wel gevangeniswants genoemd, zoekt in het voorjaar de
zon op in Nationaal Park Drentsche Aa. Deze
wants van ongeveer 10 millimeter groot is
op de bovenkant rood-zwart gestreept. De
onderzijde van het lichaam is zwart gestipt.
Bij belaging geeft deze wants een bijtende,
giftige en stinkende vloeistof af. De opvallende kleuren zijn een waarschuwing voor
belagers. Het is een warmteminnende soort,
die vooral voorkomt op schermbloemigen
zoals gewone berenklauw, fluitenkruid,
zevenblad, wilde peen en pastinaak, waar hij
sappen uit de planten of de zaden zuigt.
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Activiteiten uitgelicht
Voorlopig geen activiteiten

U bent gewend dat op deze plek een paar activiteiten uit de agenda van het Nationaal Park
Drentsche Aa worden uitgelicht. Het zal duidelijk zijn dat vanwege de maatregelen tegen het
coronavirus alle excursies en andere activiteiten in elk geval tot 1 juni zijn geschrapt.
Houd voor actuele informatie over wanneer de activiteiten weer van start gaan de website in de
gaten: www.drentscheaa.nl. Hier vindt u te zijner tijd ook weer het complete programma.
Bent u al geabonneerd op onze
digitale nieuwsbrief?
Deze gratis nieuwsbrief komt vier
keer per jaar uit.
Zie www.drentscheaa.nl/actueel/
digitale-nieuwsbrief’.

Individueel (of als stel of gezin) de natuur in gaan kan – op het moment van schrijven in elk geval –
nog wel. En er valt in het voorjaar veel te genieten! Neem wel altijd de minimuma fstand van anderhalve meter tot andere bezoekers in acht en mijd al te drukke situaties.
Gebruik uw gezond verstand en breng uzelf en anderen niet in gevaar.

@NPDrentscheaa
www.facebook.com/
drentscheaa
www.instagram.com/natio
naal_park_drentscheaa

Excursieprogramma
Drentsche Aa

Excursieprogramma

Drentsche Aa

Drentsche Aa
Help mee met gift

H E T S PA R E N WA A R D

Heeft het Drentsche Aa-gebied ook uw hart gestolen? U kunt meehelpen het gebied zo mooi te houden door een gift te
doen aan het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Elke bijdrage, groot of klein, wordt gebruikt voor het onderhoud en waar nodig
herstel van dit prachtige landschap.
U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN: NL73 RABO 0129.0784.84 op naam van Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa.

Meer weten? Kijk op www.gebiedsfondsdrentscheaa.nl.
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