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Gebieden waarbinnen men kan uitkijken naar
combinatie (braam)struweel-schraalland voor o.a.
grauwe klauwier en roodborsttapuit.

Natte beekdalgraslanden met watersnip etc.
Mooie vogelrijke houtwalgebieden met o.a. boompieper 
en geelgors.

Broedvogels Drentsche Aa

Twintig Nationale Parken  

vertellen het verhaal van de  

Nederlandse natuur

Help mee met gift

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.

Drentsche Aa
H E T  S P A R E N  W A A R D

Roodborsttapuit, Foto Harold v.d. Meer Geelgors, Foto Harold v.d. Meer

Gekraagde roodstaart, Foto Harold v.d. Meer



Braamstruwelen met schraal weiland – Grauwe klauwier
Op steeds meer plekken in 

het Drentsche Aa-gebied 

zijn bloemrijke, extensief 

beweide graslanden te vin-

den met braamstruwelen 

en meidoornstruiken langs 

de randen, soms ook op het 

perceel. De ideale combinatie 

voor de grauwe klauwier. In 

het struweel bouwt hij zijn 

nest, in het weiland vindt hij 

zijn favoriete voedsel: grote 

insecten zoals kevers en 

libellen. De grauwe klauwier 

is een zangvogel met de 

kromme snavel van een roof-

vogel en dito gedrag. Behalve 

insecten vangt hij namelijk 

ook muizen, hagedissen 

en zelfs kleine vogeltjes. 

Typerend is zijn gewoonte 

om zijn prooidieren aan 

doornen van struiken te 

spietsen. Het mannetje mag 

met zijn fraaie kleuren beslist 

gezien worden.

Goede kijk- en luisterplekken 

combinaties van braamstru-

weel en schraal grasland 

tref je vooral aan op de flan-

ken van de beekdalen, met 

name langs het Loonerdiep, 

het Taarlosche Diep en het 

Gasterensche Diep.

Andere kenmerkende soorten 

van struweel en struikgewas: 

roodborsttapuit, grasmus

Beekdalgraslanden – Watersnip
De beekdalen van de 

Drentsche Aa staan bekend 

om hun natte, schrale hooi-

landen vol bijzondere plan-

ten. Die hooilanden zijn ook 

het domein van de watersnip. 

Met zijn buitensporig lange 

snavel boort deze kleine 

steltloper (formaat spreeuw) 

in de grond naar wormen en 

andere bodemdieren. Dat 

lukt alleen als de bodem 

vochtig en zacht is, vandaar 

dat hij zich juist in de natte 

beekdalgraslanden thuis 

voelt. Watersnippen vallen 

vooral op door hun geluiden. 

Het meest opmerkelijke 

geluid is een gemekker als 

van een geit. Dat brengt de 

watersnip al vliegend ten 

gehore, door zijn staartveren 

te laten vibreren. Zo bakent 

hij zijn territorium af. Het is 

de beste gelegenheid om een 

watersnip te bekijken, want 

zodra hij landt, verdwijnt hij 

in de begroeiing.

Goede kijk- en luisterplekken 

bruggetje over het Taarlosche 

Diep bij Taarlo, fietspad ten 

westen van het Ballooërveld, 

fietspad tussen Taarlo en 

Oudemolen, fietspad tussen 

Oudemolen en Schipborg.

Andere kenmerkende soorten 

kwartelkoning, in moerassige 

delen sprinkhaanzanger

Houtwallen –  Boompieper
Houtwallen stofferen veel 

beekdalen in het Drentsche 

Aa-gebied. Ze zorgen voor 

een kleinschalig coulisse-

landschap dat rijk is aan 

broedvogels, vooral zangvo-

gels. Een van de kenmerken-

de soorten is de boompieper. 

Dit kleine bruine zangvo-

geltje valt niet op door zijn 

uiterlijk, maar des te meer 

door zijn zang! Die klinkt 

niet alleen mooi, de boom-

pieper levert er vaak ook een 

fraaie luchtshow bij. Beeld en 

geluid lopen daarin prachtig 

synchroon. Onder stijgende 

tonen klimt het vogeltje de 

lucht in, onder dalende tonen 

laat het zich weer zakken, 

met geheven vleugeltjes zwe-

vend als een parachute.

Goede kijk- en luisterplekken 

overal op de flanken van de 

beekdalen is coulisseland-

schap met boompiepers en 

geelgorzen te vinden. Mooie, 

vogelrijke houtwalgebieden 

zijn onder meer de beekdalen 

van het Anlooërdiepje, het 

Scheebroekenloopje (ten 

noorden van Anderen) en het 

Loonerdiep. 

Andere kenmerkende soorten 

geelgors, gekraagde rood-

staart

Graslanden, akkers, houtwallen, bos, heide, moeras, water en 
lommerrijke dorpen: in het Nationaal Park Drentsche Aa vind je 
het allemaal. Met zoveel verschillende landschappen is het geen 
wonder dat ook de verscheidenheid aan vogelsoorten groot is. 
Dat al die landschappen elkaar op korte afstand afwisselen en zo 
een kleinschalig mozaïek vormen, maakt het gebied voor vogels 
extra aantrekkelijk. Nogal wat vogelsoorten hebben een voorkeur 
voor juist de overgangen tussen verschillende landschapstypen. 
Wie hier op een mooie lenteochtend op pad gaat, krijgt dan ook 
een indrukwekkend vogelkoor te horen.

Wat het Drentsche Aa-gebied echt uniek maakt, zijn de beekdalen 
met hun natte graslanden in de laagtes en houtwallen op de flan-
ken. Daar vind je dan ook de broedvogels die het meest kenmer-
kend zijn voor dit gebied: de ‘specialiteiten’ van de Drentsche Aa.
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Natura 2000
Onder andere vanwege het voorkomen van water-

snip en grauwe klauwier is een groot deel van 

het Nationaal Park Drentsche Aa aangewezen als 

onderdeel van Natura 2000, een Europees netwerk 

van belangrijke natuurgebieden.

Laat vogels met rust
De vogels in deze folder zijn prima vanaf de wegen 

en paden in het gebied te bekijken en te beluiste-

ren, en dat geldt ook voor de andere broedvogels. 

Verstoor de vogels dus niet onnodig en blijf op 

wegen en paden.

Beste tijd
De beste tijd om broedvogels te horen en te zien is 

natuurlijk het voorjaar. Sommige vogels zijn al in 

maart actief. In de loop van april zwelt het vogelkoor 

aan, vanaf half juni wordt het weer stiller. De beste 

tijd van de dag is de vroege ochtend: de eerste uren 

na zonsopgang. In de avondschemering is er vaak 

nog weer een opleving in vogelactiviteit.


