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Na twee termijnen van vier jaar als voorzitter
van het Overlegorgaan Nationaal beek- en
esdorpenlandschap Drentsche Aa, waar nog
eens vier en een half jaar in de voorbereidende
fase aan voorafging, maakt Henk van ’t Land
plaats voor zijn opvolger. Een goede aanleiding
om met hem terug te blikken op wat er in die
periode tot stand is gebracht. En dat is meer
dan menigeen vooraf had durven denken.
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Nieuw Gebiedsfonds Drentsche Aa

“Buitengewoon tevreden”, antwoordt Henk van ’t
Land op de vraag hoe hij terugkijkt op zijn periode als
voorzitter van het Overlegorgaan. “De tijd vliedt door
dit gebiedsproces net als water door de Drentsche
Aa, zo vanzelf en natuurlijk. Zo heb ik het tenminste
ervaren. Net als het water van de beek gaat het
soms in bochtjes. En zoals de kwaliteit van het water
steeds beter wordt, zie je de kwaliteit van het proces
toenemen. Dat uit zich op vele terreinen.”
Platform
“Bewoners en gebruikers van het gebied hebben het
Overlegorgaan leren vinden en leren gebruiken als
platform voor hun vragen en ideeën. Het Nationaal
Park Drentsche Aa is een begrip geworden. Vertegenwoordigers van verschillende belangen weten elkaar
te vinden, ze zoeken elkaar op en weten dat ze het
samen moeten doen. Dat terwijl sommige belangen
in de voorfase nog met de rug naar elkaar stonden.
Nu zie je dat boeren zich verenigen en afspraken over
landschapsonderhoud maken met Staatsbosbeheer.
Dat er zorgboerderijen komen. Dat ondernemers
als ambassadeurs van het gebied optreden in het
levend bezoekersnetwerk. Dat ze onderling verbanden
aangaan, naar elkaar verwijzen, waar weer nieuwe
arrangementen en streekproducten uit voortkomen.
De Drentsche Aa is een merk geworden dat er zijn
mag. Daar hebben we natuurlijk ook in geïnvesteerd,
onder meer via bewonersdagen en cursussen voor
ondernemers. En intussen werd het gebied dan ook
nog uitgeroepen tot mooiste van Nederland. Het gaat
maar door!”

Dertig miljoen
In het allereerste nummer van Doorstroom uit begin
2004 kwam Van ’t Land al eens aan het woord. In dat
gesprek vertelde hij dat hij ‘zijn’ Overlegorgaan liefst
zo min mogelijk papier zag produceren en zo veel
mogelijk concrete resultaten. Dat is gelukt, vindt hij
zelf. “In de acht jaar sinds de start in 2002 hebben we
voor dertig miljoen euro aan projecten gerealiseerd
op alle verschillende beleidsterreinen. Dertig miljoen
die in het gebied is geïnvesteerd onder onze regie,
met de provincie als actieve maar bescheiden en ook
dankbare regisseur op de achtergrond. Er is maar één
project niet van de grond gekomen, door oorzaken
waar wij geen greep op hadden. In andere gevallen
kostte het soms moeite, bijvoorbeeld bij het Knooppunt Oudemolen. Maar uiteindelijk hebben we daar
wel een parkeerprobleem kunnen oplossen dat al
jaren speelde.”
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Mensenwerk
Van ’t Land is de eerste om zijn eigen rol in dit proces
te relativeren. “Het zijn de partners in het gebied
die het doen, door samen te werken en de kansen
te benutten. Dat doen ze goed; zoals het hoort. De
voorzitter faciliteert slechts, de successen zijn van de
partners.” Niettemin heeft Van ’t Land daar achter de
coulissen wel degelijk aan bijgedragen, voornamelijk
door een goede sfeer te scheppen, te zorgen voor een
constructieve werkhouding bij alle betrokkenen. “Om
succes te boeken heb je alle partijen nodig. Het blijft
mensenwerk, dus moet je ook investeren in mensen.
Daarbij hoort ook wat ik maar even ‘verontambtelijken’ noem: je niet verschuilen achter ambtelijke
procedures maar het gesprek durven aangaan.”
Fascinatie
Mensen en belangen bij elkaar brengen, daar ligt
Van ’t Lands hart. “En met alle belangen die in het
Drentsche Aa-gebied spelen heb ik wel iets. Ik houd
van stromend water [van ’t Land is dijkgraaf van het
waterschap Noorderzijlvest, red.], heb in de landbouw
gewerkt, natuur en landschap hebben mijn belangstelling en ik heb respect voor ondernemers, mensen
die echt iets doen.” Daar komt dan nog de fascinatie
voor de Drentsche Aa bij. “Het gebied heeft me al
gegrepen toen ik er voor het eerst kwam in de jaren
zestig. En als je die fascinatie eenmaal hebt, neem je
die je hele leven mee.” Alle ingrediënten dus om het
voorzitterschap tot een plezierige ervaring te maken.
“Ik heb me hier zeer op mijn gemak gevoeld. Toch
is het goed dat iemand anders het nu overneemt.”
Maar Van ’t Land neemt nog geen afscheid van de
Drentsche Aa: hij gaat verder als voorzitter van het
stichtingsbestuur van het pas opgerichte Gebiedsfonds Drentsche Aa. “Mijn enthousiasme voor het
gebied krijgt een vervolg.”

Het Drentsche Aa-gebied heeft een provinciale
primeur: een eigen Gebiedsfonds. Zo’n fonds is een
nieuwe vorm om extra geld te verkrijgen voor het
beheer van waardevolle gebieden, zoals nationale
landschappen. Op enkele plaatsen in Nederland zijn
er al goede ervaringen mee.
Het Gebiedsfonds Drentsche Aa is een onafhankelijke
stichting die financiële middelen int en deze investeert in de inrichting en het beheer van het gebied.
Iedereen – bedrijven, instellingen, particulieren – kan
er aan bijdragen. Daarmee kunnen bewoners en
gebruikers hun betrokkenheid bij het gebied tonen.
Het geld gaat naar concrete projecten of werkzaamheden die bijdragen aan het mooi houden van het
gebied. Denk aan financiering van een rondtrekkende
schaapskudde met een herder, maar bijvoorbeeld
ook het opknappen van monumentale bomen of het
plaatsen van bankjes op de plekken met het mooiste
uitzicht. Het is een investering die loont: uit onderzoek blijkt dat elke euro voor het onderhoud van het
gebied minstens het dubbele oplevert.
Het Gebiedsfonds is een initiatief van Het Drentse
Landschap, Landschapsbeheer Drenthe, Rabobank,
de 12 Landschappen en het Nationaal Landschap
Drentsche Aa. Voorzitter van het stichtingsbestuur

Henk van ’t Land verwacht zeker in het begin niet
meteen grootse bedragen: “Het is vooral een signaal
dat de mensen in het gebied zelf er samen de schouders onder willen zetten.” De financiële ondersteuning van rijk en provincie voor het beheer van het
gebied blijft onontbeerlijk. Van ’t Land: “Het Gebiedsfonds mag geen excuus voor de overheid zijn om het
gebied los te laten.”
Rabo StreekRekening Drentsche Aa
Er zijn allerlei manieren te bedenken om het Gebiedsfonds te vullen. Het bestuur van het fonds bepaalt
welke instrumenten het in de komende jaren wil
inzetten. Het eerste instrument staat al wel vast: tegelijk met het Gebiedsfonds gaat ook de Rabo StreekRekening Drentsche Aa van start. Met deze rekening
kunnen bedrijven, overheden en maatschappelijke
organisaties sparen tegen aantrekkelijke voorwaarden
(minimaal een marktconforme rente en alle vrijheid
om geld kosteloos op te nemen of te storten). Het
bijzondere is dat Rabobank – naast de rente die wordt
uitgekeerd aan de rekeninghouder – een bonusbedrag
ter grootte van 5% van de uitgekeerde rente doneert
aan het Gebiedsfonds. De rekeninghouder kan desgewenst besluiten om eenzelfde gebaar te maken en
ook 5% van de ontvangen rente, of zelfs de volledige
rente, aan het Gebiedsfonds te geven.

“Als Rabobank hebben we een idee!
Het idee is dat innovatie belangrijk is. Dat het noodzakelijk is om verbindingen te leggen om
duurzame ontwikkeling te genereren. We zijn er trots op dat we de verbinding hebben gelegd
met Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa en dat we de StreekRekening kunnen aanbieden.
De StreekRekening is een ‘normale’ spaarrekening. Uw spaargeld wordt op een veilige manier
weggezet, wij doneren een bedrag aan het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Dit fonds richt zich op
de financiering van maatschappelijk verantwoorde projecten in onze regio. Samen werken aan
onze omgeving door samenwerken, dat is ons idee!”
Peter Schey, Directeur Commerciële Zaken Rabobank Noord-Drenthe
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Dorp in beeld

Bij mensen die jong waren in de jaren zestig is Grolloo vooral bekend van de legendarische LP ‘Groeten uit Grolloo’ van Cuby & the Blizzards. Historisch geïnteresseerden kennen het dorp van het Grollerholt: de open plek in het bos waar tot eind
achttiende eeuw de Drentse Landsdag vergaderde. Grolloo zelf is trouwens – in de
vroege Middeleeuwen – ook op een open plek in het bos ontstaan; ‘grol’ betekent
namelijk groen en ‘loo’ bos. Het huidige Grolloo is vooral een rustig esdorp waar
het prettig wonen is. Onze gids is Tieme Reinders. Hij is hier geboren, woont en
werkt er al zijn hele leven en is altijd erg actief geweest in tal van verenigingen.

Marten van
Dijken van de
landschapsploeg
van Stichting
Vanboeijen

Grolloo
Tieme Reinders (of Tiem, zoals
iedereen hem kent) begint zijn verhaal
met een verwijzing naar een uiterlijk
kenmerk van zijn dorp. “Wat hier
opvalt is de tweedeling in het soort
daken. In de zuidelijke helft vind je
boerderijen met een rieten dak, in de
noordelijke alleen maar pannendaken.
Die tweedeling is veroorzaakt door
twee dramatische branden die het dorp
rond 1920 gekend heeft. Daarbij zijn
heel wat boerderijen en zelfs de school
verwoest. Sindsdien is men overgegaan
op pannendaken.”
Tram
Grolloo is een dorp van zo’n achthonderd inwoners. Sinds 1853 heeft het zijn
eigen hervormde kerk, die ook voor de
bewoners van de omliggende dorpen

is. De geschiedenis van Grolloo van
de afgelopen zestig jaar is die van de
meeste dorpen: van een bruisend dorp
waarin iedereen vee had en op het land
werkte, naar een stiller dorp waarin
veel mensen van buitenaf zijn komen
te wonen. Tiem vertelt: ‘In mijn jeugd
waren er twee bakkers, twee kruideniers, een textielhandel, een schilder,
smederijen en een zuivelfabriek. Er
reed ook een tram door het dorp. En
iedereen werkte op het land. Nu zijn er
nog twee veebedrijven en één akkerbouwer. Gelukkig zijn niet alle winkels
verdwenen: er is nog een supermarkt
en een kapsalon. Ook nog twee
restaurants. En ja, de sfeer was toen
heel anders. De gezinnen waren groter,
iedereen kende elkaar en de kinderen
liepen zingend door het dorp. Je kwam
veel bij elkaar en er waren veel feestjes.
Dat missen we wel.”

Foto’s artikel Jaap Menses

Bloeiend verenigingsleven
Toch is Grolloo zeker geen ingeslapen
dorp; er is nog genoeg te beleven.
Tiem: “We hebben nog steeds een
bloeiend verenigingsleven. Er is nog
altijd de muziekvereniging, de toneelvereniging, de zangvereniging en de
sportvereniging, de ijsvereniging, de
bejaardensoos en de jeugdsoos, ach ja,
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Op pad met . . .

wat is er niet? We hebben hier zelfs de
school nog met 110 kinderen, alhoewel
we niet weten of die er over vijf jaar ook
nog staat. Er is een sportveld en een
sporthal, en niet te vergeten het dorpshuis.” Tiem raakt niet uitgepraat over
zijn dorp, dat hem duidelijk lief is. “De
muziekvereniging is hier erg belangrijk,
zij speelt bij schoolfeesten en brengt
serenades wanneer echtparen vijftig
jaar getrouwd zijn bijvoorbeeld.”
Door dat rijke verenigingsleven is er
ook wel samenhang in het dorp, vertelt
hij. “Er gaat altijd even iemand van
de dorpsvereniging langs bij nieuwkomers. Er zijn veel nieuwe mensen in
het dorp komen wonen. Daardoor ken
je lang niet iedereen meer, maar wat
erger is, ze zeggen ook niet allemaal
gewoon gedag als je ze tegenkomt.”

Tradities
Grolloo kent nog diverse tradities,
zoals het paasvuur. Tiem heeft er zelf
voor gezorgd dat de traditie van het
‘neutie schieten’ weer in ere is hersteld;
er komen ieder jaar veel mensen op
af. De bewoners van Grolloo worden
overigens sinds mensenheugenis
Groller bokken genoemd. Koppige
types misschien, of een verwijzing naar
de dieren die vroeger op die open plek
in het bos rondliepen?
Tot slot wat Cuby & the Blizzards
betreft: in het dorp staat een standbeeld van blueszanger Harry ‘Cuby’
Muskee, afkomstig uit Grolloo, en
binnenkort komt er een heus Harry
Muskee-museum.

Stichting Vanboeijen ondersteunt mensen met een beperking, van
jong tot oud, bij leren, wonen, werken en vrije tijd. Marten van
Dijken is er werkbegeleider bij het landschapsonderhoud door
een groep van twintig mannen. Ze werken vijf dagen in de week
voor Staatsbosbeheer in het Drentsche Aa-gebied. Zo bezanden
ze wandelpaden, maaien ze weilanden, zetten ze afrasteringen
op, zagen ze bomen et cetera. Het klinkt als heel vanzelfsprekend,
maar twintig jaar terug was het nog ondenkbaar.
Marten van Dijken werkt al twintig jaar bij Vanboeijen. Hij begon
er als vrijwilliger, met het maken van nestkastjes met de bewoners.
Daarna volgden grotere klussen, zoals de aanleg van één van de
eerste rolstoelvriendelijke natuurpaden in Nederland. Daarna was
het ‘landschapspad’ aan de zuidoostelijke rand van Assen aan
de beurt. Begeleid door Marten restaureerde een bewonersploeg
landschapselementen zoals een dobbe en een houtwal en maakte
ze er een pad langs. De groep noemde zich de ‘Natuurclub’ en
was inmiddels hele dagen aan het werk in de natuur. De mannen
vonden het heerlijk. Samen maakten ze ook het paradepaardje
van het landschapspad: de plaggenhut met een echte geitenstal,
poepdoos en aardappelkelder, te bewonderen bij Anreep op Park
Diepstroeten.
In Staatsbosbeheer vond Marten vervolgens een dankbare werkverschaffer. Hij kon toen echt in dienst treden bij Vanboeijen.
Het eerste project voor Staatsbosbeheer was de restauratie van
de veldschans ‘Poepenhemeltje’ bij Dijkveld. Andere projecten
volgden. “Iedereen is blij, de mannen zelf, hun ouders, Staatsbosbeheer”, vertelt Marten. “De wandelaars vinden het ook prachtig.”
Inmiddels heeft hij zeven collega’s bij het landschapsonderhoud.
“Zoals de eik groeit, met al die vertakkingen, zo is eigenlijk ook dit
werk gegroeid. Kijk alleen maar naar de behuizing: het begon in
een armzalige keet, maar we hebben nu een prachtig gebouw in
Anderen, midden in het Nationaal Park.”
Een van de projecten waar Marten het meest tevreden over is, is
de Acht van Amen, het wandelpad door het prachtige landschap
rondom het dorp Amen, een van zijn favoriete gebieden. “Dat
gebied voelt zo oorspronkelijk! De beek trekt me enorm aan, de
stroming van het water, daar kun je kracht uithalen. Soms stroomt
het langzaam en dan weer sneller, af en toe maakt het scherpe
bochten, net als het leven.”
Meer weten? Kijk ook eens op http://landschapsonderhoud.vanboeijen.nl
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Dumpen afval groeiend
probleem
Al wandelend door het Drentsche Aa-gebied kun
je zomaar stuiten op big bags met afval van een
hennepkwekerij, vaten met afgewerkte motorolie,
huishoudelijk afval of asbest. Sinds de invoering in
een aantal gemeenten van het Diftar-systeem (waarbij
huishoudens voor hun afval betalen per hoeveelheid)
is het dumpen van afval in de natuur toegenomen.
De kosten voor het verwijderen ervan lopen op tot
zo’n 500.000 euro alleen al binnen het Nationaal
Park (schatting gebaseerd op gegevens van alle organisaties die betrokken zijn bij handhaving). Staatsbosbeheer is veelal eigenaar van de natuurterreinen en
draait dus voor het grootste deel van deze kosten op.
Op afvaldumping rusten hoge boetes en gelukkig zijn
er tegenwoordig goede methodes om eigenaren op te
sporen.
Naast de zwaardere afvalsoorten wordt ook veel huis-,
tuin- en keukenafval gestort. Waarschijnlijk wordt hier

Ontwikkelingsvisie Gasselterveld

licht over gedacht. Afval trekt echter afval aan en binnen
de kortste tijd ligt er ook bouwpuin bij. Staatsbosbeheer
raadt mensen aan om in hun tuin takkenrillen of takkenhopen te maken van hun snoeiwerk en composthopen
van het tuinafval. Dieren zoals egels en vogels profiteren
daarvan en vinden er beschutting, en compost is goed
voor de tuin.
Tegenover de toenemende afvaldumping staat ook goed
nieuws: jaarlijks vindt in maart een opschoondag in de
natuur plaats. Dit jaar organiseerde Staatsbosbeheer
samen met de gemeenten Tynaarlo en Aa en Hunze en
de provincie Drenthe deze dag op 12 maart. De scouting
deed mee, evenals tal van vrijwilligers. Rondom Schipborg en Zeegse zijn meer dan honderd mensen aan de
slag geweest met prikkers. Hier is de natuur weer schoon
voor de lente.

Knooppunt Gasteren

Het knooppunt bij Gasteren bestaat uit een nieuwe
parkeervoorziening voor ongeveer vijftig auto’s aan
de zuidkant van de weg Loon-Gasteren, bij de noordoostelijke hoek van het Ballooërveld. De bestaande
parkeerplaats een eind westelijker, bij de bebouwing,
wordt opgeheven. Rond de nieuwe parkeerplaats
komen net als bij Oudemolen houtwallen en het
terrein wordt in dezelfde ingetogen, bij het gebied
passende stijl ingericht. Vanaf de parkeerplaats
worden aantrekkelijke aansluitingen gerealiseerd op
de wandelroutes naar en over het Ballooërveld, en
naar het natuurgebied De Heest aan de noordkant
van de weg. Ter hoogte van de parkeerplaats markeert
een verhoging in de weg, uitgevoerd in klinkers, de
entree. Dit gedeelte van de drukbereden weg wordt
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Door de zandwinning blijven er twee plassen, een
grote en een kleine, achter. In de directe omgeving
ligt het zwemparadijs ’t Nije Hemelriek en het gebied
is erg in trek voor recreatie. Daarnaast is het een bosen natuurgebied dat deel uitmaakt van de ecologische
hoofdstructuur en waar verschillende ontwikkelingen
spelen, zoals herstel van het natuurlijke watersysteem
en bosomvorming. In de ontwikkelingsvisie zijn alle
aspecten op elkaar afgestemd. De visie, opgesteld
door Parklaan Landschapsarchitecten, is het afgelopen jaar tot stand gekomen in samenspraak met
alle partijen die belangen hebben in en rond het
gebied, zoals boeren, recreatieondernemers en direct
omwonenden.




Kern van de visie is dat het Gasselterveld een natuurgebied wordt waar voor
iedereen iets te doen en te ontdekken valt. Drie thema’s zijn als leidraad gekozen:
aardkundige waarden, levende bosbouwhistorie en zichtbaar en onzichtbaar
water. De visie houdt een zonering in, waarbij de drukke activiteiten zich
concentreren rond de recreatieondernemingen en het Nije Hemelriek plus een
deel van de grote plas. De entree tot het gebied vanaf de N34 aan de oostkant
wordt ontwikkeld tot een echte recreatieve toegangspoort. De kleine plas wordt
een rustige natuurplas met ruimte voor spontane natuurontwikkeling. Dieper
het gebied in wordt het steeds rustiger. Hier liggen de vennen en veentjes met
zeldzame planten en dieren.
De ruimtelijke ontwikkelingsvisie zal in de komende jaren de basis zijn voor
concrete inrichtingsplannen.





















een zestig kilometerzone.
Het plateau zorgt ervoor dat
automobilisten hun snelheid
minderen en dient tevens als
oversteekplaats voor wande
laars.
Tussen het parkeerterrein en
de bosrand komt een recreatieen speelweide met een drietal
picknickplekken. Het weiland
ten zuiden en oosten van de
parkeervoorziening zal gaan
dienen als nachtweide voor schapen.




 






Eerder bracht het Knooppunt bij Oudemolen verlichting voor een nijpend parkeerprobleem in dit dorp.
Nu staat de aanleg van het Knooppunt Gasteren
op stapel, en ook deze voorziening zal bestaande
problemen oplossen. Een nieuwe parkeerplaats zal
een eind maken aan de parkeeroverlast en hachelijke verkeerssituaties langs de weg Loon-Gasteren
ter hoogte van het Ballooërveld. In een moeite door
wordt ook de bestaande parkeerplaats bij de Gasterse
Duinen verbeterd.

Staatsbosbeheer Regio Noord, Provincie Drenthe en
Gemeente Aa en Hunze hebben samen een ruimtelijke ontwikkelingsvisie laten maken voor een deel
van de boswachterij Gieten-Borger: het Gasselterveld.
Directe aanleiding is het feit dat op 1 januari 2013 de
zandwinning in dit gebied stopt.



Bij de Gasterse Duinen gaat het om kleine verbeteringen
aan de bestaande parkeerplaats. De entree wordt beter
herkenbaar gemaakt door hem te verbreden en van
klinkers te voorzien en door een duidelijker bord langs
de weg te plaatsen. De bestaande tweede ingang iets
noordelijker wordt voor auto’s afgesloten maar blijft wel
toegankelijk voor wandelaars en fietsers. Het huidige
informatiebord maakt plaats voor een informatiezuil in de
huisstijl van de nationale parken.

Mededelingen
Overlegorgaan
Gelijktijdig met deze Doorstroom ontvangt u
eenmalig onze Op Stap-krant zoals die jaarlijks
wordt gemaakt voor bezoekers van het Drentsche
Aa-gebied. U kunt deze krant vanaf Pasen voortaan
zelf ophalen bij horeca- en recreatieondernemers,
die veelal ook gastheer of gastvrouw zijn van het
Nationaal Park en Nationaal Landschap
Drentsche Aa.
Tevens is een nieuwsbrief over de bescherming
van de drinkwaterwinning vanuit de Drentsche Aa
bijgevoegd.

Nieuws van de
Landinrichtingscommissie
Kavelruil ‘Drentse Aa 8 Eext’
Op 14 januari is de notariële akte van de kavelruil ‘Drentse Aa 8 Eext’ getekend.
Met deze kavelruil wordt voor een gemengd melkvee- en akkerbouwbedrijf
afstandsverkorting en betere bereikbaarheid van een veldkavel gerealiseerd. Daarnaast is het bedrijf in hectares vergroot. Een landgoed kan door deze kavelruil
uitbreiden met bestaande en nog te ontwikkelen natuur.
Gebied Elp
De kavelruiladviescommissie gaat zich de komende tijd focussen op het gebied
Elp. De commissie ziet kansen om in dit gebied een aantal ruilingen op te zetten
en gaat eigenaren actief benaderen om samen met hen te proberen de landbouwstructuur te verbeteren.
Contactpersoon: Arjan van Lubek, Dienst Landelijk Gebied, tel. 06-52401227

De werkzaamheden zullen naar verwachting tweede helft
2011 beginnen en voorjaar 2012 zijn afgerond.
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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 vindt u in de Op Stap Krant (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.

Activiteiten uitgelicht
●●

Zaterdag 9 april Excursie rond de kerk van Rolde

Start 14.00 uur voor de Jacobuskerk te Rolde
De omgeving van het kerkdorp Rolde is rijk aan cultuurhistorische elementen. De gids
neemt u mee naar een aantal van de meest bezienswaardige. Te beginnen met de fraaie
Jacobuskerk zelf, een van de belangrijkste kerken van Drenthe. Achter de kerk liggen,
naast de bijzondere begraafplaats, twee hunebedden van zo’n vijfduizend jaar oud. Hier
vlakbij loopt ook het tracé van een voormalige spoorlijn, waar de route van het Pieterpad
deels overheen voert. Meer richting het esdorp Balloo ligt nog altijd het kerkenpad. De
excursie voert ook naar de Ballooërkuil, een beroemde plek in Drenthe. Volgens de overlevering gingen de Germanen al naar deze door wallen omgeven kuil om er te vergaderen
en recht te spreken. Tot na de Middeleeuwen is hier recht gesproken.
●●

Woensdag 13 april: Addertocht
Start 13.30 uur, Boomkroonpad, Steenhopenweg 4 te Drouwen

●●

Zaterdag 16 april: Natuurbeleving voor kinderen

Start 14.00 uur, parkeerplaats Pinetum langs de weg Anloo-Anderen
●●

Zondag 17 april: Excursie Burgvallen

Start 13.00 uur, parkeerplaats Kymmelsberg, nabij kruising Borgweg-Esweg te Schipborg
●●

Zondag 24 april: Excursie Siepelveen

Start 14.00 uur, Restaurant De Drentsche Aa, Ruiterweg 2 te Schipborg

Thema-avond geologie met Harry Huisman
Op donderdagavond 21 april organiseren het Nationaal Park en Nationaal Landschap
Drentsche Aa een thema-avond voor bewoners. Geoloog Harry Huisman vertelt over de
geologie van het Drentsche Aa-gebied. Op boeiende wijze laat hij zien hoe het huidige
landschap van de Drentsche Aa is ontstaan. Hierbij betrekt hij onder andere de verschillende soorten stenen die te vinden zijn en toont hij aan waar ze vandaan komen en hoe
ze hier terecht gekomen zijn.
De avonden van Harry Huisman zijn altijd bijzonder in trek: we vragen u dan ook zich op
te geven vóór 12 april via e-mail: consulentschap.drenthe@ivn.nl of tijdens kantooruren via
tel. 0592-371740. De thema-avond is gratis, vindt plaats in Restaurant-Partycentrum De
Drentsche Aa te Schipborg en begint om 20.00 uur.
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Bewonersdag 17 september
Om bewoners hun eigen woonomgeving te laten (her)ontdekken, organiseren het
Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa op zaterdag 17 september weer
een ‘Drentsche Aa bewonersdag’. Terwijl we met een touringcar door het gebied trekken,
wordt er verteld over het landschap en de ontwikkelingen en is er gelegenheid om vragen
te stellen. Onderweg stoppen we voor een paar spannende wandelexcursies onder leiding
van boswachters op speciale, vaak onbekende plekken.
Er zijn twee tochten, een ’s morgens en een ’s middags. U kunt zich opgeven voor een
van beide dagdelen. De kosten zijn € 10,- per persoon. Hierbij zijn de bustocht, koffie
en een lunchpakket (ochtend) of versnaperingpakket (middag) inbegrepen. U kunt zich
opgeven per e-mail: consulentschap.drenthe@ivn.nl, of tijdens kantooruren op tel. 0592371740, uiterlijk 12 augustus. Opgave verplicht tot betaling. Let op: vol is vol, wie zich
daarna opgeeft komt op de wachtlijst.
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