
De hoog(s)te punten 
van de Drentsche Aa

Wat zijn Belvedères?

Nederland staat bekend om zijn

lage ligging bij de zee. Maar er zijn

ook hoger gelegen delen in het

landschap te vinden. Op verschil-

lende van nature hoog gelegen de-

len zijn panaroma’s te zien van het

omringende landschap. Deze uit-

kijkpunten worden ook wel ‘belve-

dères’ genoemd. Drenthe is één

van de meest glooiende provincies

van ons land. In het gebied van de

Drentsche Aa zijn een aantal mooie

uitkijkpunten te vinden. Bij sommi-

ge kon het zichtveld verbeterd

worden. Bij zes belvedères is dit

gebeurd door minimale landschap-

pelijke ingrepen en het plaatsen

van houten‘meubilair’. De belvedè-

res zijn herkenbaar aan dit meu-

bilair en aan de ‘corten-stalen’ pa-

neeltjes langs de weg waarop de

naam en de gps-coördinaten staan.

De coördinaten zijn deze zomer

ook op de web-site van het Natio-

naal Park www.drentscheaa.nl te

vinden met meer informatie over

de betreffende belvedère en de

omgeving.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

   
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 De hoog(s)te punten van 
de Drentsche Aa 

Westersche Lage Landen 

X 241284 Y 560271 >> 

53º01`22.46 NB / 06º40`22.43 OL 

Op dit punt heeft u uitzicht over de 

natte hooilanden van het Gasterense 

Diep. De beek zelf is bijna niet te zien 

en de grond is niet begaanbaar door 

de venige ondergrond. Richting de 

kerktoren van Rolde kijkt u stroomop-

waarts naar het Gasterense Diep. Aan 

de overkant van het beekdal ziet u 

door de houtwallen heen het Ballooër-

veld schemeren, dat paars kleurt als de 

heide in bloei staat. Naar het zuidoos-

ten kijkt u richting de belvedère van 

het Eexterveld. Naar het noorden valt 

een hoge bolling in het  

landschap op: de es van Gasteren.  

 

Eexterveld X 242054 Y 559698 

>> 53º01`01.89 NB / 06º41`06.87 

OL 

In de directe omgeving is dit het 

hoogste punt. Het zicht rondom is 

weids met groene weilanden aan uw 

voeten. In het voorjaar kunt u met een 

beetje geluk de kieviten zien dartelen 

door de lucht en de wulpen in de ver-

te horen. Ook op deze locatie is bij-

zonder “terreinmeubilair” te vinden, 

dat is ontworpen door landschapsar-

chitect Berno Strootman van Stroot-

man Landschapsarchitecten  bv.   
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kerktoren van Rolde kijkt u stroomop-

waarts naar het Gasterense Diep. Aan

de overkant van het beekdal ziet u

door de houtwallen heen het Ballooër-
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In de directe omgeving is dit het

hoogste punt. Het zicht rondom is

weids met groene weilanden aan uw

voeten. In het voorjaar kunt u met een

beetje geluk de kieviten zien dartelen

door de lucht en de wulpen in de verte

horen. Ook op deze locatie is bijzonder

“terreinmeubilair” te vinden, dat is 

ontworpen door landschapsarchitect

Berno Strootman van Strootman Land-

schapsarchitecten bv.

De belvedère bij Westersche Lage Landen
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sche beekbegeleidende bosranden 

aan de rechterkant van het beekdal, 

het Noordlaarderbos en Vijftig Bun-

der, goed te zien. Twee sloten noor-

delijker loopt de provinciale grens 

met Groningen, hier vormt de beek 

de Drentse westgrens. 

 

Looner Esch X 237256 Y 

560254 >> 53º01`22.51NB  / 

06º36`47.28 OL 

Wat deze belvedère extra bijzonder 

maakt is dat het ligt bij het hunebed 

van Loon. Westelijk ziet u de spoor-

lijn.  U heeft het hunebed wellicht 

wel eens keer gezien vanuit de trein. 

Dit is het enige hunebed  in Neder-

land dat vanuit de trein te zien is. 

Het blijft indrukwekkend om de 

immens zware zwerfkeien op elkaar 

gestapeld te zien en na te denken 

over de technieken die onze voorou-

ders al gebruikten bij het bouwen 

van hun hunebedden.  

 

Kymmelsberg X 241034 Y 565353 

>> 53º04`05.30 NB / 06º40`14.81 

OL 

Er zijn mensen die al 3o jaar op weg 

naar hun werk langs deze Drentse 

“berg” rijden, maar nog nooit de 

moeite hebben genomen om de Ky-

mmelsberg op te gaan. Dat is jammer 

want de belvedère op de Kymmels-

berg biedt een prachtig uitzicht op het 

stroomdal van het Schipborger Diep. 

In alle seizoenen de moeite waard, 

maar vooral in het voorjaar als de 

hooilanden in bloei staan en er een 

prachtig palet van kleuren in de wei-

landen te zien is. Op het lager gelegen 

bankje (op de parkeerplaats) langs de 

beek kunt u even rustig zitten om te 

genieten van het omringende land-

schap.  

 

De Punt X 237397 Y 572110) 

53º07`45.90 NB / 06º37`05.71 OL 

De Punt is de enige autobelvedère in 
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de Drentsche Aa op de grens met 

Drenthe en Groningen. Op deze bel-

vedère overziet de passerende automo-

bilist in een flits het prachtige beekdal 

in zuidelijke richting.  U kunt met een 

beetje geluk hier ooievaars op het nest 

zien zitten of zien rondscharrelen in de 

drassige landerijen. Op de fiets kunt u 

langer genieten van deze belvedère 

door even af te stappen en het land-

schap vanaf de brug over de Drentsche 

Aa in ogenschouw te nemen. De loca-

tie is aan de Groningerstraat tussen De 

Punt en Glimmen. 

 

Westerlanden X 238756 Y 569525 

>> 53º06`21.54 NB / 06º38`16.37 

OL 

Op deze plek is de beek in zijn pure 

vorm te zien en heeft u uitzicht op het 

noordelijk gelegen boerenland. De 

belvedère ligt op een zandopduiking, 

een plek langs de beek dat al eeuwen 

droog is gebleven. Hier zijn de typi-
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Kymmelsberg  
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Er zijn mensen die al 3o jaar op weg

naar hun werk langs deze Drentse

“berg” rijden, maar nog nooit de

moeite hebben genomen om de Kym-

melsberg op te gaan. Dat is jammer

want de belvedère op de Kymmelsberg

biedt een prachtig uitzicht op het

stroomdal van het Schipborger Diep.

In alle seizoenen de moeite waard,

maar vooral in het voorjaar als de

hooilanden in bloei staan en er een

prachtig palet van kleuren in de weilan-

den te zien is. Op het lager gelegen

bankje (op de parkeerplaats) langs de

beek kunt u even rustig zitten om te

genieten van het omringende landschap.

De Punt  

X 237397 Y 572110) 53º07`45.90  

NB / 06º37`05.71 OL

De Punt is de enige autobelvedère in

de Drentsche Aa op de grens met

Drenthe en Groningen. Op deze belvedè-

re overziet de passerende automobilist

in een flits het prachtige beekdal

in zuidelijke richting. U kunt met een

beetje geluk hier ooievaars op het nest

zien zitten of zien rondscharrelen in de

drassige landerijen. Op de fiets kunt u

langer genieten van deze belvedère

door even af te stappen en het landschap 

vanaf de brug over de Drentsche

Aa in ogenschouw te nemen. De locatie

is aan de Groningerstraat tussen De

Punt en Glimmen.

Westerlanden  

X 238756 Y 569525 >> 53º06`21.54 NB / 

06º38`16.37 OL

Op deze plek is de beek in zijn pure

vorm te zien en heeft u uitzicht op het

noordelijk gelegen boerenland. De

belvedère ligt op een zandopduiking,

een plek langs de beek dat al eeuwen

droog is gebleven. Hier zijn de typi-

sche beekbegeleidende bosranden

aan de rechterkant van het beekdal,

het Noordlaarderbos en Vijftig Bunder,

goed te zien. Twee sloten noordelijker

loopt de provinciale grens

met Groningen, hier vormt de beek

de Drentse westgrens.

Looner Esch  

X 237256 Y 560254 >> 53º01`22.51NB /

06º36`47.28 OL

Wat deze belvedère extra bijzonder

maakt is dat het ligt bij het hunebed

van Loon. Westelijk ziet u de spoorlijn.

U heeft het hunebed wellicht

wel eens keer gezien vanuit de trein.

Dit is het enige hunebed in Nederland

dat vanuit de trein te zien is.

Het blijft indrukwekkend om de

immens zware zwerfkeien op elkaar

gestapeld te zien en na te denken

over de technieken die onze voorouders

al gebruikten bij het bouwen

van hun hunebedden.

© 2010 Staatsbosbeheer | Alle rechten 

voorbehouden | Tekst Staatsbosbeheer  
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