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Om de bewoners van het Drentsche Aa-gebied
zoveel mogelijk te betrekken bij hun woonomgeving organiseert Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa op zaterdag 6 juni weer
een ‘Drentsche Aa bewonersdag’.
Per touringcar gaan we op ontdekking door eigen
omgeving. U krijgt van alles te horen over het landschap en de ontwikkelingen en er is gelegenheid om
vragen te stellen. Onderweg stoppen we voor een paar
wandelexcursies onder leiding van boswachters op
speciale plekken.
Er zijn twee tochten, een ’s morgens en een ’s middags.
U kunt zich opgeven voor één van beide dagdelen.
De kosten zijn 10 euro per persoon. Hierbij zijn de
bustocht, koffie en een lunchpakket (ochtend) of
versnaperingpakket (middag) inbegrepen.
U kunt zich opgeven door een email te sturen
naar consulentschap.drenthe@ivn.nl of via
telefoonnummer (0592) 37 17 40 tijdens
kantooruren, uiterlijk vóór 14 mei. Opgave
verplicht tot betaling. Let op: vol is vol, wie zich
daarna opgeeft komt op de wachtlijst.

In de maak: nieuw
inrichtings- en
beheerplan Ballooërveld
Dorp in beeld: Balloo
Op pad met ...
schaapherders Albert
Koopman en Marianne
Duinkerken
Drentsche Aa cursus
voor geïnteresseerden
Spuitvrije zones
Activiteiten uitgelicht

foto: H. Bonder

In de maak: nieuw inrichtings-

In het hart van het Nationaal Park, omhelsd door twee armen van de Drentsche Aa, ligt het Ballooërveld. Geliefd
doelwit voor zondagse uitstapjes, cultuurhistorische schatkamer en bolwerk van bijzondere natuur. Vorig jaar nam
Staatsbosbeheer het gebied officieel over van Defensie. Net als bij dat andere voormalige oefenterrein, StrubbenKniphorstbosch, is dat aanleiding om een nieuw plan te maken voor de inrichting en het beheer. Daarbij gaat
Staatsbosbeheer weer op dezelfde manier te werk: met raadpleging van tal van deskundigen én van de omwonenden.

foto: Staatsbosbeheer

Projectleider Roelof Heling, boswachter Kees van Son
en opzichter Wolter Winter hebben net de voortgang
van de planvorming doorgenomen als Doorstroom
aanschuift. De zaken worden voortvarend aangepakt,
zo blijkt. ‘Het plan moet rond de zomer klaar zijn’,
vertelt Heling, ‘zodat in het najaar de uitvoering kan
beginnen.’
Voor het opstellen van het plan heeft Staatsbosbeheer
de hulp ingeroepen van Strootman Landschapsarchitecten uit Amsterdam. Dit bureau vervulde dezelfde
rol bij het plan voor Strubben-Kniphorstbosch en
tekende eerder voor de Landschapsvisie Drentsche
Aa. ‘Zij kennen het gebied en weten wat er speelt, dat
is een groot voordeel’, aldus Van Son.
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Open opstelling
Ook dit plan komt weer tot stand in s amenspraak
met een breed gezelschap van betrokken organisaties,
bewoners en deskundigen. ‘Een begeleidings
commissie van zo’n 25 mensen denkt met ons
mee. Daarin zijn onder meer de verenigingen voor
Dorpsbelangen van de vijf omliggende dorpen
vertegenwoordigd, naast de betrokken overheden
en organisaties en een reeks experts’, vertelt Heling.
Met zijn beide collega’s heeft hij zojuist de laatste
puntjes op de i gezet in de voorbereiding op 6 maart:
‘Dan gaan we met het hele gezelschap fietsen over de
hei, om ideeën en bouwstenen voor de visie op het
gebied uit te wisselen.’
Nog geen twee weken later, op 18 maart, volgt weer
een belangrijk moment: dan is er een informatie- en
discussieavond voor de omwonenden. ‘Ook in het
verdere verloop zullen we de bewoners van de omliggende dorpen erbij blijven betrekken, al ligt de vorm
nog niet vast. Dat laten we afhangen van de reacties
en de behoeften’, vertelt Heling.
Door ruimte te geven voor inbreng van alle betrokkenen volgt Staatsbosbeheer in grote lijnen de aanpak
die eerder succesvol bleek bij de planvorming voor
Strubben-Kniphorstbosch. ‘Wij zijn zeer tevreden met
hoe het proces daar is verlopen en met het resultaat.
En ik heb indruk dat er in de omgeving veel waardering voor is’, stelt Van Son. ‘Het wordt op prijs
gesteld wanneer je je open opstelt. Daarbij helpt ook
dat mensen in dit gebied gewend zijn om mee te
praten.’

en beheerplan Ballooërveld
Grootse stille heide
Dat iedereen zijn zegje kan doen, betekent niet dat
alle wensen worden ingewilligd. ‘We zullen goed
luisteren, maar ook eerlijk zeggen als iets niet kan’,
aldus Heling. ‘Als iemand een golfbaan op het
Ballooërveld wil, zeggen we daar nee tegen. Er zijn
natuurlijk randvoorwaarden, er zijn waarden die
behouden moeten worden, daar kan geen discussie
over zijn. Bovendien houd je altijd spanning tussen
individuele en maatschappelijke belangen. Iedereen
tevreden stellen is onmogelijk, we zullen keuzes
moeten maken.’
Als leidend principe heeft Staatsbosbeheer daarbij
gekozen voor ‘de grootse stille heide’. Heling:
‘Mensen moeten de uitgestrektheid van het gebied
kunnen ervaren. Net als bij Strubben-Kniphorstbosch
zijn cultuurhistorie en archeologie richtinggevend
zonder de natuur en de recreatie uit het oog te
verliezen.’
Druk in het weekend
Voer voor discussie is ongetwijfeld wat er moet
gebeuren met de bosjes die Defensie in het verleden
op de hei heeft aangeplant. Ook het thema recreatie zal vast gespreksstof opleveren. ‘Het kan hier in
het weekend behoorlijk druk zijn’, weet Van Son. ‘Er
wordt veel gewandeld, gefietst, gemountainbike’d en
paardgereden. En het bevordert de kwaliteit van de
beleving niet wanneer je hier als argeloze wandelaar
rust en stilte denkt te vinden en je vervolgens links
de ruiters en rechts de mountainbikers voorbij ziet
stuiven. De vraag is dus hoe je dat op een slimme
manier in goede banen kunt leiden.’
Het Staatsbosbeheer-drietal wil niet op de discussie
vooruitlopen. Eén ding lijkt op voorhand al wel
duidelijk: de schaapskudde, het embleem van het
Ballooërveld, houdt een prominente rol. Winter: ‘In
de toekomst wordt de schaapskudde waarschijnlijk
alleen maar belangrijker om een beheer op maat
te kunnen voeren voor het hele gebied, inclusief de
randzones eromheen.’

Cultuurhistorische schatkamer In cultuurhistorische en archeologische rijkdom doet het Ballooërveld niet
onder voor het ‘archeologische reservaat’ Strubben-Kniphorstbosch. Het telt een kleine veertig grafheuvels uit de
Nieuwe Steentijd, de Bronstijd en de IJzertijd. Een geoefend oog kan verder het dambordachtige patroon ontdekken
van een verzameling vierkante ‘raatakkers’ uit de IJzertijd, oftewel een ‘celtic field’. Voor iedereen herkenbaar zijn
de brede bundels karrensporen, uitgesleten door het eeuwenlange verkeer tussen Groningen en Coevorden. Goed te
zien is hoe ze naar de kerktoren van Rolde wijzen. Een overblijfsel uit de Tweede Wereldoorlog is de tankgracht met
loopgraven, die onderdeel was van een Duitse verdedigingslinie.
Natuurbolwerk De natuurlijke omstandigheden op het Ballooërveld variëren van droge heide en zelfs open zand
tot natte heide en water. Dankzij die variatie komen er veel zeldzame planten- en diersoorten voor. Hier broedt de
nachtzwaluw en overwintert de klapekster. Vlinders zijn goed vertegenwoordigd met soorten als kommavlinder,
eikenpage en gentiaanblauwtje. Kenmerkende dieren van de droge, zandige delen zijn zandhagedis, tapuit en
boomleeuwerik. In de natte delen aan de zuidkant groeien bijzondere planten als klokjesgentiaan, gevlekte orchis
en beenbreek.

Unieke ligging tussen beken De heide grenst aan twee kanten direct aan een beekdal, een situatie die bijna
nergens anders meer voorkomt. Beide beken, het Loonerdiep en het Gastersche/Gasterensche Diep, ontvangen
schoon water rechtstreeks uit de heide. Dat gebeurt op verschillende manieren. Het meeste water gaat via de bodem
en komt als kwelwater in het beekdal aan de oppervlakte. Zowel aan de westelijke als aan de oostelijke rand van
het Ballooërveld ligt een slenk die het begin van een klein stroompje vormt, een zogeheten ‘stroet’. De westelijke,
waar het Smalbroekenloopje ontspringt, heeft een bijzondere plantengroei met onder meer goudveil.

Militaire historie Het is de vraag of het Ballooërveld als heideterrein was blijven bestaan als het geen militaire
functie had gekregen. Defensie kocht het in 1918. Het terrein is speciaal ingericht voor de toenmalige oefeningen:
er zijn bosjes aangeplant en zandwegen aangelegd. Tot 1990 is er een tijdlang met rupsvoertuigen een circuit
gereden. Toen in de jaren zestig de grote archeologische waarden bekend werden zijn de militaire oefeningen
daaraan aangepast. Later ging dat ook gelden voor de natuurwaarden. De laatste oefening was in september 2006.
In diezelfde maand werd het nieuwe oefenterrein De Haar in gebruik genomen, dat het Ballooërveld en StrubbenKniphorstbosch verving.
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Balloo

Neutie schiet’n
Lange tijd was de Boermarke de
belangrijkste belangenbehartiger van
het dorp en het aanspreekpunt voor de
toenmalige gemeente Rolde. Daarnaast was er de VvV, de Vereniging
voor Volksvermaken. Ten tijde van de
gemeentelijke herindeling, waarbij
Rolde opging in de gemeente Aa en
Hunze, is de VvV overgegaan in de
Vereniging Dorpsbelangen en nam
deze vereniging de rol van de Boermarke als aanspreekpunt over. Een
logische ontwikkeling, aangezien de
Boermarke een boerenorganisatie is
en het aantal boeren nu eenmaal sterk
achteruit ging. In Arends jeugd, zo´n
veertig jaar geleden, waren er tien à
vijftien boeren in Balloo, nu zijn er nog
twee boeren actief.
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Tegenwoordig is iedereen in het
dorp lid van Dorpsbelangen. En niet
voor niets! Arend vertelt wat er zoal
georganiseerd wordt: ‘Ja, daar heb
je neutie schiet’n met Pasen, het
paasvuur natuurlijk, klootschieten, het
zomerfeest en het herfstfeest. Maar
ook hadden we onlangs een ijsfeest op
Kampsheide, toen gingen we priksleeën, fantastisch!’
De vereniging Dorpsbelangen telt
diverse commissies: de Vrouwen van
Balloo, Verkeer, de BOKD, de activiteitencommissie en de redactie van de
Balloogiese Proat. ‘En ze zijn allemaal
goed bezet. Er gebeurt veel. Zo hebben
we het afgelopen jaar ook met verschillende mensen samen een ooievaarsnest opgezet in het dorp. De ooievaar
kwam een paar maanden van tevoren

Harmonie
‘Het kenmerk van Balloo als dorp
is harmonie’, vertelt Arend. ‘Het is
hier een harmonieus geheel. Men
leeft dichtbij elkaar. Er zijn zo’n 150
inwoners en iedereen is op de hoogte
van elkaars wel en wee. Vroeger was
dat nog veel meer het geval en hielp
men elkaar op alle fronten. Nu kan
menigeen zichzelf wel redden. Maar
iedereen kent elkaar en er is niemand
die zo op zichzelf woont dat hij met
niemand iets te maken wil hebben.
Iedereen die hier is komen wonen heeft
bewust gekozen voor het dorpse leven.’
Ook in Balloo zijn veel mensen van
elders neergestreken. Zij ruilden de
stad in voor het rustige dorp. Wat
opvalt is dat de ‘autochtone’ bevolking
overwegend van middelbare leeftijd en
ouder is en de ‘allochtone’ bevolking
jong. Er zijn nu weer veel kinderen. Dat
is anders geweest, maar volgens Arend
blijft dat een golfbeweging.

foto’s W.B. van Bruggen

Dorp in beeld

Balloo ligt in het hart van het Nationaal Landschap Drentsche Aa, fraai ingebed
tussen heidevelden, beekdalen en essen. De boerderijen van het esdorp vormen
een karakteristieke ringvormige structuur. De oudste vermelding van de plaats
dateert uit 1300. De naam werd toen geschreven als Banle of Banlo en betekende
‘het bos waar recht gesproken wordt’. Balloo stond in de Middeleeuwen bekend
als een van de vergaderplaatsen van de Etstoel, het hoogste rechtscollege in het
middeleeuwse Drenthe.
In het Balloo van nu gebeurt niet veel, zou je denken. Op de schaapskooi na is
er immers niets, niet eens een café. Maar niets is minder waar. Balloo sprankelt,
volgens Arend Smeenge, geboren en getogen in het dorp en tegenwoordig voorzitter van Vereniging Dorpsbelangen Balloo.

al kijken. Het is nog even afwachten of
ze dit jaar meteen hier gaan broeden,
maar wij vinden zelf de plek ideaal en
mooi centraal liggen.’
De boerhoorn van Balloo
‘Vroeger was Balloo redelijk zelfvoorzienend,’ vertelt Arend. ‘Er was
een levensmiddelenwinkel en vóór
mijn tijd zelfs een kleine melkfabriek.
Generaties lang was er een dorpscafé
annex boerderij. Nadat het laatste café,
‘’t Schepershoes’, is afgebrand, is er
nooit meer een nieuw café gekomen
en we vinden het eigenlijk wel goed zo.
In sommige opzichten was Balloo altijd
afhankelijk van Rolde als hoofddorp.
Zo moesten we in Rolde naar school,
want een school was er niet in ons
dorp.’

Op pad met . . .

foto: H. Bonder

‘De jeugd speelde altijd buiten en het
was logisch dat je bij een vereniging
ging. Er waren zoveel dingen vanzelfsprekend. Het lied van Wim Sonneveld
“Langs het tuinpad van mijn vader” is
erg van toepassing.’ Er valt een stilte
als Arend terug denkt aan die tijd.
‘Tijdens de strenge winter van 1979
lag er ineens een hele hoop sneeuw
na een sneeuwstorm. De Boermarke
ging met een boerhoorn rond en
iedereen kwam naar buiten met een
schep en ging sneeuw scheppen om
de wegen vrij te maken. Er werd een
beroep op iedereen gedaan en iedereen
kwam, dat was normaal. Dat was de
gemeenschapszin.’

schaapherders
Albert Koopman
en Marianne
Duinkerken

foto: H. Bonder

Wie rustig op de hei loopt en opeens zo’n vierhonderd grazende
schapen en een man met een hond gewaar wordt, kan bekropen
worden door een onwerkelijk idyllisch gevoel. Albert Koopman
is schaapherder op het Ballooërveld. Hij doet zijn best om die
idylle voor de mensen in stand te houden. Glimlachend vertelt
hij: ‘Ze denken er alleen niet bij na dat ik er elke dag in weer en
wind op uit moet. Op vakantie gaan zit er niet in. En een vetpot
is het beslist niet.’ Daar staat veel tegenover: ‘De natuur is altijd
prachtig, er gaat een enorme troost van uit. Ook al schrik ik er wel
eens van dat er nu nog zo weinig vogels en andere dieren zijn.
Hopelijk komen ze weer terug.’
De kudde van zo’n 480 Drentse heideschapen wordt iedere dag
meegenomen de 367 hectare hei op. Het Drentse heideschaap is
Alberts trots. Het is een klein, sober en gehoornd dier met een
ranke bouw. Het ras was bijna uitgestorven toen Albert begon.
Hij is gaan fokken met als resultaat dat zijn kudde nu raszuiver is.
Zes jaar geleden voegde Marianne Duinkerken zich bij Albert
en zij weidt de schapen nu de helft van de tijd. ‘Ik was verrukt
over de kwaliteit van Alberts schapenvlees, het is net reeënvlees!
Ik besloot om Albert de erkenning te geven die hij voor het vlees
verdient en bracht het vlees onder bij Slow Food, een organisatie
die zich inzet voor puur en eerlijk eten.’ Marianne zit vol ideeën:
een educatief centrum en theehuis bij de schaapskooi, educatieve
programma’s op het Ballooërveld, boekjes met geschiedenisverhalen voor kinderen.
De schaapskooi in Balloo is eigendom van de Stichting Schaapskooi Balloërveld. Hij is in 1983 gebouwd maar ziet er door het
gebruik van authentieke materialen veel ouder uit. Op de loopgang voel je je praktisch midden in de kudde staan. Albert vindt
het alleen maar leuk als er mensen komen kijken; hij vertelt
graag. Er staan altijd wel kinderen gespannen toe te kijken hoe
de schapen de kooi in worden geleid. ‘Kom maar met me mee
naar binnen’, zegt Albert, ‘dan mogen jullie ze aaien’. Het ziet er
allemaal zeer idyllisch uit…
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Werk in uitvoering
Onderzoek naar huidige recreatie
Recreatie is ook voor een nationaal park een belangrijke doelstelling. Het gaat dan
uiteraard alleen om ‘extensieve’ vormen zoals wandelen, fietsen en paardrijden.
Het onderwerp is altijd goed voor discussie. Maar wat tot nu toe ontbreekt zijn harde
gegevens over het huidige recreatieve gebruik. Hoeveel bezoekers komen er nu
eigenlijk jaarlijks, hoe is het bezoek verdeeld over het gebied en over het jaar, waar
komen de mensen vandaan, hoe lang blijven ze, wat verwachten ze hier te vinden en
voldoet het gebied aan hun verwachtingen? Op initiatief van het Overlegorgaan loopt
nu een onderzoek dat op deze en nog meer vragen antwoorden moet geven.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Grontmij in opdracht van het Recreatieschap
Drenthe. Op strategische plaatsen en momenten worden bezoekers geënquêteerd.
Een aantal recreatieondernemers wordt gevraagd enquêtes bij hun gasten uit te zetten.
Daarnaast worden op enkele hoofdroutes metingen van de aantallen passerende
auto’s uitgevoerd. Om een compleet beeld te krijgen loopt het onderzoek een heel jaar.
Het krijgt een opzet die zich leent voor herhaling om de paar jaar, zodat de
vinger aan de pols blijft en plannen zo nodig kunnen worden bijgestuurd.

foto: Staat
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Vernieuwde Homanshof binnenkort weer open
foto: G. Dijk
Dit voorjaar [pm datum invullen wanneer bekend] gaat het onbemande
informatiecentrum De Homanshof van Staatsbosbeheer in Anloo na
een interne verbouwing weer open. Behalve de inrichting is ook de
vaste tentoonstelling geheel vernieuwd. Projectleider Roelof Heling wil
er nog weinig over verklappen: ‘Tot de opening moet het een verrassing blijven.’ Hij durft wel te voorspellen dat de nieuwe tentoonstelling veel indruk zal maken. ‘Alles is erop gericht om mensen te
verleiden het gebied in te trekken om al dat moois in het echt te
zien.’ Hij licht nog een tipje van de sluier op: ‘Het voorhuis krijgt
weer de originele sfeer van toen vader en zoon Homan er woonden.’
Het vernieuwde informatiecentrum gaat ook fungeren als onderdeel van Toegangspoort Anloo, de oostelijke toegangspoort tot
het Nationaal Park Drentsche Aa. De inrichting en de informatie
zijn daarop afgestemd. De parkeerplaats wordt uitgebreid en volledig opnieuw
ingericht in de huisstijl van het Nationaal Park.
Bij alle veranderingen blijft één ding hetzelfde: de gemoedelijke, huiselijke sfeer.
Waaraan niet in de laatste
plaats het theehuis
bijdraagt, een heerlijke plek om te genieten van de koffie met zelfgebakken taart.
Uitbreiding ‘levend bezoekersnetwerk’
Wat is er voor bezoekers nu mooier dan van mensen uit het gebied zelf te horen wat
er zoal te beleven is? Dat is de gedachte achter het ‘levend bezoekersnetwerk’ van
het Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa. In plaats van één centraal
bezoekerscentrum wordt hier een netwerk gerealiseerd van informatiepunten verspreid
over het gebied, meestal ondergebracht bij lokale ondernemers. Dit netwerk, aanvankelijk beperkt tot het Nationaal Parkdeel (de ‘centrale driehoek’), strekt zich inmiddels
uit over het hele Nationaal Landschap. Het afgelopen najaar is het aantal informatiepunten uitgebreid tot 33. Elk punt wordt ‘bemensd’ door één of meer Drentsche
Aa-gastheren en/of -gastvrouwen, die hiervoor een speciale cursus hebben gevolgd.
Binnenkort zijn de informatiepunten te herkennen aan het gevelbordje met de logo’s
van het Nationaal Park en het Nationaal Landschap. De adressen zijn ook te vinden op
de website: www.drentscheaa.nl.
Tot het bezoekersnetwerk horen ook de voorzieningen die worden aangelegd om het
autobezoek aan het Nationaal Park in goede banen te leiden. Na de eerdere aanleg
van het knooppunt Oudemolen zijn in 2008 twee toegangspoorten gerealiseerd:
Toegangspoort Rolde (‘Onder de Molen’) en Toegangspoort Wedbroeken tegenover
het Veenmeer ten oosten van Tynaarlo. Op de laatste plek is een grote parkeerplaats
gemaakt met een informatiezuil, speelelementen voor kinderen en nieuwe fiets- en
wandelmogelijkheden. Dit voorjaar worden de nu nog ontbrekende bomen ingeplant.
Nu wordt gewerkt aan de Toegangspoort Anloo bij de Homanshof. De gemeente
Assen is druk bezig met de voorbereidingen van Toegangspoort Dijkveld.
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Mededelingen
Overlegorgaan

In de laatste vergadering van het Overlegorgaan zijn alle
ruimtelijke ontwikkelingen in het Nationaal Landschap
Drentsche Aa besproken. Het is een onderwerp dat
jaarlijks terugkomt op de agenda. Naast diverse woningbouwplannen verspreid over het gebied is vooral de
verdubbeling van de N33 een belangrijk project waarvoor dit jaar de plannen ter inzage worden gelegd.
Het Overlegorgaan heeft in het voortraject suggesties
gedaan voor een royale landschappelijke inpassing
die een Nationaal Landschap Drentsche Aa ‘waardig’
is. Niet voor niets is het één van de twee vijfsterrengebieden in Nederland. Het Overlegorgaan pleit voor een
kwaliteitsslag. Nu moeten kansen worden benut!
Daarnaast zijn natuurlijk ook de plannen van de
gemeente Assen besproken. De gemeente Assen
werkt aan een studie voor de toekomstige verkeerskundige ontwikkeling van Assen. Hierin worden alle
opties meegenomen, dus ook een mogelijke oostelijke
ontsluiting (‘vierde kwadrant’) door het Nationaal
beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa. Het doel
is de doorstroming van het verkeer door Assen van
noord naar zuid te verbeteren en toekomstbestendig te
maken. In het verleden is besloten geen vierde kwadrant
aan te leggen omdat dit het probleem niet oplost. De
huidige toename van de verkeersdrukte is aanleiding
om dit nogmaals te onderzoeken. Op zich vindt het
Overlegorgaan het een goede zaak dat Assen fundamenteel nadenkt over de verkeersinfrastructuur. Voor
de ecologische hoofdstructuur geldt echter het ‘nee,
tenzij’-beleid. Dus moeten er wel zeer
zwaarwegende argumenten naar voren
komen wil de gemeente Assen kiezen voor
deze variant. Vanuit het unieke Drentsche
Aa-gebied zal het Overlegorgaan de voortgang met meer dan bijzondere belangstelling volgen.

Drentsche Aa cursus
voor geïnteresseerden
Bent u benieuwd naar de geschiedenis van grafheuvels? Wilt u weten hoe de
esdorpen vroeger functioneerden en wat u daar nog van terugziet? Bent u
nieuwsgierig naar bijzondere natuur in het Drentsche Aa-gebied? Dan is de
Drentsche Aa-cursus voor geïnteresseerden iets voor u!
Steeds meer bewoners van het Drentsche Aa-gebied geven aan geïnteresseerd te
zijn in de achtergronden van hun woonomgeving. Daarom heeft het Nationaal
Park & Nationaal Landschap een cursus opgezet van vier bijeenkomsten. In drie
avonden worden thema’s als landschap, natuur en cultuurhistorie uitgelicht.
Tijdens de vierde bijeenkomst fietsen de deelnemers langs de ‘zichtbare geschiedenis van de Drentsche Aa’, met uitleg van gidsen en boswachters. Er komt geen
huiswerk aan te pas en geen examen.
De cursus vindt plaats op 3, 10, 17 en 24 november. Hebt u belangstelling? Stuur
dan een e-mail naar m.veken@ivn.nl. U wordt op de intekenlijst geplaatst en
krijgt informatie over de data en inhoud. De kosten bedragen € 40,-, koffie, thee
en een informatiemap inbegrepen.

Spuitvrije zones
Het Waterbedrijf Groningen gebruikt water uit de
Drentsche Aa om drinkwater te maken. Daarom
zijn in 1995 spuitvrije zones van vijf meter
breed langs belangrijke waterlopen ingesteld.
In deze zones mogen geen bestrijdingsmiddelen
worden gebruikt, met uitzondering van pleks
gewijze bestrijding van enkele lastige onkruiden.
Tegelijkertijd werd het vullen of spoelen van
spuitapparatuur vanuit de beek verboden. Sinds
2001 geldt op grond van landelijke regels langs
alle overige watervoerende sloten een spuitvrije
zone van een halve tot anderhalve meter breed aan

weerszijden. Uit de metingen van de waterkwaliteit
in de laatste tien jaar blijkt dat beschermingsmaatregelen effect hebben.
Boeren die door de beperkingen te maken krijgen
met een lagere opbrengst en daardoor vermindering van het inkomen, kunnen een schade
vergoeding krijgen. Hiervoor zijn Waterbedrijf
Groningen en LTO-Noord een regeling overeengekomen. Als alternatief voor het gebruik van
het beekwater zijn diverse vul- en spoelplaatsen
aangelegd.
De meeste landbouwers in het gebied kennen
de regels en maken gebruik van de vulplaatsen.
Maar mogelijk is niet iedere grondgebruiker in
het gebied goed op de hoogte van de regels en de
schadevergoedingsregeling. Voor meer informatie
over de regelgeving kunt u terecht bij de heer
J. Venema van de provincie Drenthe,
telefoon (0592) 36 58 61. Voor de schadevergoedingsregeling kunt u contact opnemen met
de heer J. Offereins van Waterbedrijf Groningen,
telefoon (050) 368 85 75.
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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 van activiteiten in het gebied vindt u in de Op Stap Krant 2009 (vanaf de meivakantie 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 wandelschoenen of laarzen worden aanbevolen. Let op: uw hond mag niet mee.
foto: G. de Vries

Activiteiten uitgelicht
●●

●●

●●

●●

●●

Op zaterdag 11 april kunt u mee weidevogels kijken in de omgeving van
Geelbroek. De excursie start om 10.00 uur in het piepkleine dorp Geelbroek,
waar u de gids niet kunt missen. Neem vooral uw verrekijker mee.
Op zondag 10 mei is er een fietstocht door het zuidelijk deel van het Nationaal
Landschap. De excursie start in Elp om vandaar uit een ronde te maken door de
boswachterij Grolloo en het Grollooërveen en doet ook de nieuwe natuur van
Holmers-Halkenbroek aan. De fietstocht is ongeveer 20 kilometer lang en start
om 10.00 uur bij Hotel de Koekoekshof, Hoofdstraat 1 te Elp.
Op zaterdag 16 mei kunt u mee met een orchideeënexcursie bij Oudemolen.
In het voorjaar zijn sommige graslanden langs de Drentsche Aa paars van de
orchideeën. Een ervaren gids neemt u mee naar de mooiste plekjes. De excursie
start om 10.00 uur op parkeerplaats Molensteeg te Oudemolen.
Op zondag 17 mei is er een vroege vogelexcursie langs het Deurzerdiep en op
het Dijkveld. Een ervaren vogelkenner neemt u mee naar de ideale plekken
om de vogelzang te horen. Neem een verrekijker mee! De excursie start om
05.00 uur bij Café de Aanleg in Deurze langs de weg van Rolde naar Assen.
In de eerste week van juni organiseert de BOKD i.s.m. het Nationaal Park een
culturele manifestatie rond het fenomeen veldnaam. Het Drentse Aa-gebied telt
zo’n 10.000 historische en levende veldnamen. Rondom de verschijning van de
‘Levende Veldnamen Atlas Drentse Aa’ wordt een driedaags programma georganiseerd met de Magnuskerk van Anloo als middelpunt. Het programma bestaat
uit theatervoorstellingen in het namenlandschap, veldexcursies met gidsen,
exposities en optredens van dichters, singer/songwriters. We starten op dinsdag
2 juni met de ‘Vrolijke Wetenschap’ waarin liefhebbers en wetenschappers hun
licht laten schijnen op veldnamen als levend erfgoed.
Houdt in mei uw lokale bladen in de gaten of kijk op de website van het NBEL:
www.drentscheaa.nl

Dit informatiebulletin is een uitgave
van het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa en
gaat over zowel het Nationaal Park
alsook het Nationaal Landschap,
het gehele stroomgebied van de
Drentsche Aa. Het wordt gratis
huis aan huis verspreid. Als u in het
gebied woont maar het blad niet
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Colofon
Secretariaat Nationaal beek- en
esdorpenlandschap Drentsche Aa
Kees Folkertsma, Herman Thije
Postbus 122, 9400 AC Assen
Telefoon: (0592) 365864 / 365860
Fax: (0592) 365422
E-mail: drentscheaa@drenthe.nl
Internet: www.drentscheaa.nl
Coördinator voorlichting en educatie
André Brasse,
IVN Consulentschap Drenthe
Postbus 125, 9400 AC Assen
Telefoon: (0592) 371740
Eindredactie
Henk van den Brink,
Noordwolde (Gn)
Redactie
André Brasse
Henk van den Brink
Maroesja Veken
Fotografie
NP Drentsche Aa
(tenzij anders aangegeven)
Vormgeving
Albert Rademaker BNO
Grafische verzorging
Docucentrum provincie Drenthe
Cartografie
GIS en Cartografie provincie
Drenthe
Verspreiding
TNT Post
Oplage
21.500
© Secretariaat Nationaal beek- en
esdorpenlandschap Drentsche Aa
2009
ISSN: 1876-8989

Nederland heeft 20 nationale parken en
20 nationale landschappen

