
zoals het Anlooër diepje en 

Taarlosche Diep. Uiteindelijk 

stromen ze samen tot één 

grote beek, de ‘Drentsche Aa’. 

Maar … de beek wordt pas 

in de provincie Groningen 

‘Drentsche Aa’ genoemd. 

Rijke geschiedenis

Ontdek de sporen van onze 

boeiende bewoningsgeschie-

denis. Nergens in Nederland 

vind je zoveel overblijfselen 

uit de prehistorie. Niet voor 

niets ligt in dit landschap 

het eerste archeologisch 

reservaat van Nederland ‘De 

Strubben-Kniphorstbosch’. 

Uit latere perioden vind je 

onder meer karrensporen, 

markenstenen, Saksische 

boerderijen, kerken en 

oorlogsmonumenten. 

Rijke natuur

Geniet van het  gevarieerde 

landschap met een rijke 

natuur. In en om het 

stromende beekwater leven 

veel verschillende dieren 

zoals bevers en otters. 

In de beekdalen liggen 

bloemrijke hooilanden met 

veel zeldzame planten-

soorten zoals orchideeën, 

de Zwartblauwe rapunzel 

en Zonnedauw. Ook in de 

houtwallen, zandverstui-

vingen, bossen en vennen 

broeden allerlei soorten 

vogels en leven veel bijzon-

dere planten en dieren.

Wandelen, fietsen, 

hardlopen …

Je kunt naar hartenlust 

bewegen over het uitge-

breide netwerk van wandel- 

en fietspaden en rustige 

(onverharde) wegen. Er zijn 

diverse wandel- en fiets-

routes maar je kunt via het 

knooppuntennetwerk ook 

zelf je route samenstellen. 

Gastheren en gastvrouwen

We hebben geen bezoekers-

centrum maar wel een 

net werk van ‘Drentsche Aa 
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Het landschap van de Drentsche Aa ontstond door een 

samenwerking van natuur en mens. Een oeroud landschap 

dat continu verandert en toch zichzelf blijft. Je vindt 

er heel veel bijzondere planten en dieren. Maar ook de 

grootste concentratie van prehistorische monumenten 

van ons land. Dat alles in het best bewaarde esdorpenland-

schap van West-Europa. Hier ervaar je nog de historische 

samenhang tussen dorpen, essen, velden en beken. Hier 

volgen de beken nog hun natuurlijke kronkelende loop, 

zoals ze dat al duizenden jaren doen.

Welkom in Nationaal Park 

Drentsche Aa

Volg de eeuwenoude karren-

sporen naar grafheuvels, 

hunebedden en galgen-

bergen. Struin over rustige 

 weggetjes of banjer dwars 

door de modder. Beleef het 

water, de heidevelden en 

de vennen of juist de uitge-

strekte bossen met hun 

zandmeren en strandjes. 

De kleuren en geluiden 

van de natuur, de vogels, 

de vlinders en de beek. 

Maak een spannende 

tocht in het pikkedonker 

of fiets ontspannen door 

de beekdalen. Ontdek de 

Drentse heidekoeien en de 

grootste schaapskudde van 

Drenthe. Proef de streek-

producten. 

Waar stroomt de  

Drentsche Aa?

In Nationaal Park Drentsche 

Aa ligt een waaier aan 

kronkelende beken. Elke 

beek draagt zijn eigen naam, 

gastheren en gastvrouwen’. 

Je herkent ze aan het 

gevelbordje bij de entree en 

de wapperende Nationaal 

Park vlag aan de gevel. Onze 

gastheren en gastvrouwen 

bieden je een warm onthaal 

en delen met liefde de 

geheimen van het gebied. 

Hier kom je echt op adem.

‘Op Stap’ krant

Bij de ondernemers vind je 

onze gratis ‘Op Stap’ krant. 

Een kleurrijke informatie-

krant boordevol Nationaal 

Park wetenswaardigheden. 

Inclusief gebiedskaart en 

het Nationaal Park excursie-

programma. Die moet je 

hebben gelezen. 

Nationaal Park website 

www.drentscheaa.nl

Hier vindt je echt alles bij 

elkaar. Naast achtergrond-

informatie ook het Nationaal 

Park excursieprogramma, 

bezienswaardigheden, 

wandel- en fietsmogelijk-

heden, alle adressen van 

gastheren en gastvrouwen 

en nog heel veel meer. 

Aanvullende informatie 

tijdens kantooruren

Secretariaat Nationaal Park 

Drentsche Aa,  

Postbus 122,  9400 AC Assen,  

T  (0592) 36 55 55,  

E  Drentscheaa@drenthe.nl 

Informatie over Nationaal 

Park Drentsche Aa 

educatie, communicatie en 

 activiteiten, IVN Drenthe,  

Postbus 125, 9400 AC Assen, 

T  (0592) 37 17 40,  

E  Drentscheaa@ivn.nl

Naar 
hartenlust 

bewegen

http://www.drentscheaa.nl
mailto:Drentscheaa@drenthe.nl
mailto:Drentscheaa@ivn.nl
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