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Landschapsarchitect Berno Strootman 

over ‘zijn’ Landschapsvisie 

Drentsche Aa 2.0:

‘Gezamenlijk kader om te 
sturen op kwaliteit’

Eind vorig jaar heeft het Overlegorgaan de Landschapsvisie 

Drentsche Aa 2.0 vastgesteld. Het is de herziene versie van de eerste 

Landschapsvisie, die twaalf jaar diende als referentiekader bij inrichtings-

projecten en als aanjager van projecten om het landschap nog mooier 

te maken. De nieuwe visie is net als de vorige gemaakt door landschaps-

architect Berno Strootman en zijn bureau. Strootman is inmiddels ook 

benoemd tot Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Doorstroom 

sprak met hem over de herziene landschapsvisie.

Hoe bijzonder is het Drentsche Aagebied met 
zo’n integrale visie en de herziening daarvan?
‘Er zijn wel meer gebieden met een landschaps-
visie, maar die hebben niet zo’n inbedding met 
een breed samengesteld overlegorgaan als 
opdrachtgever. Dat zo’n visie geactualiseerd 
wordt zie je ook niet vaak. Ons bureau maakt 
allerlei plannen en visies, en vaak zien we dat die 
na een jaar of zes, zeven minder gebruikt worden 
omdat ze door nieuwe ontwikkelingen zijn 
ingehaald. Ik kom regelmatig in het Drentsche 

Aa-gebied en overal zie ik de Landschapsvisie 
nog op tafel liggen of in de kast staan. Alle 
partijen zijn er nog steeds enthousiast over; dat 
vind ik mooi om te zien.’

Wat heeft de eerste Landschapsvisie opgeleverd?
‘Best veel. Er zijn projecten met voor iedereen 
zichtbare resultaten uit voortgevloeid, zoals de 
herinrichting van De Strubben-Kniphorstbos en 
het Ballooërveld, en de aanleg van belvedères. 
De indirecte effecten zijn minder makkelijk aan te 
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tonen, maar de visie heeft zeker ook het handelen 
van overheid en terreinbeheerders beïnvloed. 
De structuur van beekdalen, essen en velden 
is beter herkenbaar geworden, al is er ook nog 
genoeg te doen.’

Waarin verschilt de herziene visie van de eerste?
‘Er zijn veel kleinere aanpassingen en verdie-
pingen, maar de essentie is niet veranderd; de 
hoofdstructuur en de denklijnen zijn  ongewijzigd. 
Er zijn wettelijke taakstellingen bijgekomen, 
onder meer in het kader van Natura 2000 en het 
waterbeleid, die vooral in de beekdalen gevolgen 
hebben. Daarom hebben we in de landschaps-
visie voor de beekdalen preciezer aangegeven wat 

waar zou moeten gebeuren. Hoe je die ‘harde’ 
beleidsopgaven zo kunt uitvoeren dat je tegelijk 
de kwaliteit van het landschap verbetert, onder 
meer door de contrasten tussen de landschap-
pelijke eenheden te vergroten.’ 

Landschapsarchitect Berno Strootman over  

‘zijn’ Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0: 

         ‘Gezamenlijk kader om te  sturen op kwaliteit’
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Wandelen langs het  Zwattepad 
Zwattepad? Is dat geen typefoutje? Op de kaart 
begint het pad bij het Zwartewater. Nee, maar de 
kaartenmaker maakte wel een foutje, want het 
Zwartewater zou eigenlijk Zwattewater moeten 
heten. ‘Zwatte’ betekent grens. Door het Zwattewater 
lopen meerdere grenzen. Die tussen de boermarken 
Elp en Schoonloo, de huidige gemeentegrens en ook 
de grens tussen twee waterschappen, die verklaard 
wordt door de waterscheiding die hier loopt. Het 
regenwater dat ten zuiden van deze grens valt gaat 
via de Elperstroom richting IJsselmeer en alles wat 
ten noorden ervan valt gaat naar de Drentsche Aa. 

Het Zwartewater is een mooie pingoruïne, ontstaan 
in de laatste ijstijd. Even verder komen we bij de 
bovenloop van de Elperstroom. Dat is te merken, 

Terughoudend vormgeven
Een van de leidende principes van de Landschapsvisie is terug
houdendheid. Berno Strootman: ‘Het Drentsche Aagebied is in essentie 
een heel ingetogen landschap, gemaakt door de natuur en door hoe de 
bewoners op de natuurlijke omstandigheden hebben ingespeeld. De visie 
pleit er sterk voor om die ingetogenheid te bewaren, om zo terughou
dend mogelijk te zijn in vormentaal en materiaalgebruik, passend bij het 
karakter van het gebied.’
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‘De boer en de burger hebben een belang-
rijke rol gekregen in de nieuwe visie. We 
doen voorstellen om de bewoners nog beter 
te betrekken bij de planvorming en bij het 
landschapsbeheer. Mensen waren al sterk 
betrokken bij hun woonomgeving en die 
betrokkenheid is nog gegroeid.’

Het beheer lijkt in de nieuwe visie meer 
aandacht te krijgen?
‘Dat klopt. Op een aantal plekken zie je: bij 
de uitvoering van een project doet iedereen 
goed zijn best en het wordt mooi. Maar het 
vergt voortdurende zorg om het vervolgens 
ook mooi te houden en daar ontbrak het 
nog weleens aan. Geld speelt natuurlijk ook 
een rol. Zo was het uitzicht vanaf verschil-
lende belvedères alweer bijna dichtgegroeid. 
Inmiddels is dat al opgepakt, Staatsbosbeheer 
heeft de zichtlijnen weer opengemaakt en 
ook direct het zicht verbeterd op een aantal 
essentiële plekken in het beekdal.’

Wat verwacht je van de nieuwe visie?
‘Landschap is altijd in verandering. Ik hoop 
dat als er nieuwe ontwikkelingen plaats-
vinden, de visie stevig genoeg is om sturing 
te geven maar tegelijk genoeg ruimte geeft 
om weer een jaar of tien mee te kunnen. Dat 
alle partijen de visie als gezamenlijk kader 
gebruiken om te sturen op kwaliteit. Zodat 
het Drentsche Aa-gebied nog mooier wordt 
dan het nu al is.’

Kwaliteitsborging
De nieuwe Landschapsvisie vraagt aandacht voor de 
kwaliteitsborging: hoe zorg je ervoor dat alle gebied
spartners de uitgangspunten van de visie niet alleen 
onderschrijven, maar ook daadwerkelijk gebruiken 
wanneer zij hun plannen vormgeven? In het Overleg
orgaan hebben de partners afgesproken dat zij 
projectvoorstellen ijken aan de leidende principes 
van de visie, zelf verantwoordelijk zijn voor kwaliteit 
in ontwerp, uitvoering en onderhoud en elkaar daar, 
waar nodig, op aanspreken.

Totstandkoming visie
De Landschapsvisie 2.0 is tot stand gekomen in een 
uitvoerig proces, waarin ook de bewoners betrokken 
waren. Er is een publieksavond gehouden en een 
werkgroep van bewoners en ondernemers heeft 
ideeën aangedragen voor de actualisatie. Daarnaast 
hebben studenten van de WUR hun visie gegeven 
en waren een deskundigenteam en een begelei
dingscommissie bij de totstandkoming betrokken.

De Landschapsvisie Drentsche Aa 
2.0 is voor € 15,- te bestellen door 
een e-mail te sturen naar: 
drentscheaa@drenthe.nl 

Landschapsarchitect Berno Strootman over  

‘zijn’ Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0: 

         ‘Gezamenlijk kader om te  sturen op kwaliteit’
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Wandelen langs het  Zwattepad 
want waterdicht schoeisel is echt nodig. De 
Elperstroom heeft de laatste tijd zijn kronke-
lende loop teruggekregen. Zijn stroomgebied 
is zo belangrijk dat het op Europees niveau is 
bekroond met de Natura 2000 status. Natuur 
krijgt nog veel meer kansen in de bossen waar 
we verderop door lopen. We zien dat al als we 
via een natuurlijke poort, gevormd door een 
omgevallen douglasspar, een bosreservaat 
inlopen. Dit reservaat wordt sinds 1989 door de 
bosbouwers met rust gelaten. Het is de bedoe-
ling dat dit in de nabije toekomst geldt voor 
een veel groter deel van het Hart van Drenthe. 
Hier wordt gewerkt aan een nieuwe wildernis. 
Dit wat minder bekende deel van het Drentsche 
Aa-gebied is een bezoek meer dan waard! 

Even kieken
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dubbel volkoren bij’, vertelt Patrick. De recepten 
zijn in samenspraak met hem ontwikkeld door 
de zes warme bakkers die de broden bakken 
en verkopen: Feenstra in Zuidlaren, Fledderus 
in Hooghalen, Job in Gieten, Joost in Odoorn, 
Pots in Rolde en Timmer in Gasselte. Het 
ontwikkelen van de receptuur kostte tijd, maar 
ook de teelt van de granen had zijn aanlooptijd 
nodig, vertelt Patrick. ‘Het is niet simpel een 
kwestie van een deel van het graan dat je toch al 
verbouwt hiervoor gebruiken. De meeste tarwe 
in Nederland dient als veevoer. Baktarwe moet 
aan hogere eisen voldoen, vooral wat betreft 
het eiwitgehalte. Het lukt onze boeren, maar er 
komt wel wat bij kijken. Van ieder perceel krijgt 
onze molenaar, Mulder Pot in Kropswolde – 
nog een spil in het project – een monster om 
te bepalen of de kwaliteit voldoet, voordat het 
graan van het veld gaat.’ 

Voor veel mensen was en is de Drentsche Aa een 
bron van inspiratie. In deze rubriek vertellen zij 
wat het landschap van de Drentsche Aa voor hen 
betekent. Meestal komen in deze rubriek kunste
naars (schilders, schrijvers, fotografen) aan het 
woord. Deze keer iemand uit een heel ander metier.

Patrick Harms:
‘Ik wil weten waar 
mijn product vandaan komt’

Hebt u ze al geproefd, de 
Drentsche Aa streekbroden? 
Verkrijgbaar bij bakkers 
en boerderijwinkels in de 
streek, gemaakt van meel 
van een regionale molenaar, 
uit graan dat boeren in 
het Drentsche Aagebied 
hebben verbouwd. Lokaal 
en duurzaam. En heel 
bijzonder, maar het zou 
eigenlijk normaal moeten 
zijn, vindt initiatiefnemer en 
projectleider Patrick Harms, 
bakker van beroep.

‘Ik vind het belangrijk dat 
je dingen zoveel mogelijk 
lokaal houdt, dat je weet 
waar je product vandaan 
komt’, aldus bakker Patrick 
Harms. ‘Je kunt voor je 
brood wel biologische tarwe 
uit Oekraïne halen, maar 
wat is daar nog duurzaam 

aan?’ Lokaal en duurzaam produceren, dat is de 
essentie van het Drentsche Aa streekbrodenpro-
ject waarvan Patrick een van de aanjagers is. Het 
oorspronkelijke idee komt ook van hem. ‘Ik had 
toen zelf nog een bakkerij in Vries en ben met 
het idee van een streekbrood van lokaal geteeld 
graan op een paar boeren afgestapt. Een daarvan 
was Jan Reinder Smeenge. Die zei meteen: 
daar gaan we mee aan de slag, maar dan met 
de Agrarische Natuurvereniging Drenthe. We 
betrekken er een aantal boeren bij die baktarwe, 
spelt en rogge gaan verbouwen. We zijn 
begonnen met een perceel spelt bij Schipborg.’

Bakkwaliteit
Ruim drie jaar later liggen er Drentsche Aa- 
broden in de schappen: een ‘dubbel Drents 
gevuld’ met rozijnen en honing en een karne-
melk-roggebrood. ‘Binnenkort komt daar een 
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Het streekbrodenproject (ook wel gepresenteerd als 
‘graanproject Drentsche Aa’) maakt deel uit van het 
bredere project Bioeconomie Drentsche Aa en wordt 
gesteund door onder meer de provincie Drenthe en 
het Overlegorgaan Drentsche Aa. Projectleiders zijn 
Patrick Harms, Jan van Goor (financiële kant) en Jan 
Reinder Smeenge (landbouwkant).
Meer informatie vindt u op de website van de 
agrarische natuurvereniging: http://anvdrenthe.nl 
of op www.drentscheaa.nl (kies ‘Proeven’). Meer 
over het bioeconomieproject vindt u ook op laatst
genoemde website onder ‘Organisatie en beleid’; 
kies vervolgens ‘Grote projecten’ en dan ‘Lopende 
projecten’. De verkooplocaties zijn te herkennen 
aan het logo ‘Drentsche Aa streekproducten’.

Toen en nu
Sterrenbos landgoed Amelte

Langs de Rolderhoofdweg tussen Assen en Rolde is in 2016 
een bos van enkele hectares ingeplant. Veel passanten vroegen 
zich af waarom juist hier een bos moest komen. De gemeente 
Assen had goede historische argumenten.

In de zeventiende eeuw werd aan de oostzijde van Assen de 
havezathe Vredeveld gebouwd. Begin negentiende eeuw kwam 
deze havezathe in bezit van de gouverneur van Drenthe, mr. 
Petrus J. Hofstede. Hij liet het gebied tussen Assen-Oost en 
het Deurzerdiep inrichten tot landgoed. Het strekte zich uit tot 
het Schansje van Van Galen (‘Poepenhemeltje’). Het landgoed 
kreeg onder meer lanen en een sterrenbos. Dat is een bos met 
paden die vanuit het midden in rechte lijnen naar buiten lopen. 
Hierdoor lijkt het van bovenaf op een ster. In de achttiende 
eeuw waren sterrenbossen in trek. Van oorsprong waren ze 
bedoeld voor de jacht. In de wigvormige stukken tussen de 
paden kon het wild naar één punt worden opgejaagd. De rechte 
paden boden het ideale schootsveld. 
In 1925 was het sterrenbos alweer verdwenen. Het landgoed is 
begin twintigste eeuw grotendeels heringericht tot landbouw-
gebied, met behoud van de lanenstructuren. Het plan ‘Assen 
aan de Aa’ van de gemeente Assen voorziet onder meer in het 
opknappen van het terrein van de voormalige havezathe en het 
herstel van de landschappelijke structuren van het landgoed. 
Met de aanleg van het ‘nieuwe’ sterrenbos op de historische plek 
wordt dit deel van het landgoed Amelte in oude luister hersteld. 
Richting Deurzerdiep heeft de provincie Drenthe in 2016 ook 
enkele hectares bos aangelegd. Die aanplant betreft klimaatdoel-
stellingen en heeft geen relatie met het oude landgoed.

Veel te doen
‘Je hebt ook tijd nodig om iets in de markt te 
zetten’, vervolgt Patrick. ‘Daarmee hebben we een 
goede start gemaakt, nu moeten we dat verder 
uitbouwen. Op dat punt staan we. Iedereen 
is superenthousiast, maar nu moet het er wel 
uitkomen. De bakkers hebben daar een hoofdrol 
in. Zij moeten het brood onder de aandacht 
brengen, en dat vraagt meer dan alleen het in de 
schappen leggen. Wij helpen ze daarbij, geven ze 
handvatten, maar ze moeten zelf sturen.’
En er is nog veel meer te doen: ‘De volgende stap 
is de horeca in de streek erbij te betrekken. Dat 
lokale restaurants het brood serveren bij de koffie 
of ons meel gebruiken voor hun pannenkoeken 
bijvoorbeeld. Verder zijn we bezig een fietsroute 
te ontwikkelen langs de akkers van het project 
en de deelnemende bakkers. En in overleg met 
IVN kijken we naar de mogelijkheden om scholen 
erbij te betrekken, want we vinden het belangrijk 
dat de jeugd hiermee kennismaakt.’
Aan Patricks motivatie – en die van de andere 
direct betrokkenen – zal het in elk geval niet 
liggen. ‘De producenten, van boeren tot 
bakkers, kunnen een prima product leveren. 
Als de consument ziet dat hij bij de plaatselijke 
bakker een brood kan kopen van graan dat door 
de boer uit het dorp is verbouwd, dat is toch 
geweldig? Dan is de keten rond.’
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Het gebied Holmers-Halkenbroek, 
een brongebied van de Drentsche Aa 
tussen Elp, Grolloo en Amen, is een 
paar jaar geleden op de schop gegaan. 
Voormalige landbouwgrond veranderde 
in een moerassige laagte, gevoed door 
ijzerrijk grondwater uit de omringende 
bossen. Dat heeft in korte tijd tot een 
spectaculaire ontwikkeling geleid. Er 
worden steeds meer bijzondere planten-
soorten aangetroffen, zoals welriekende 
nachtorchis, vleeskleurige orchis en 
grote boterbloem. Omdat het gebied 
uniek is in zijn ontwikkeling duiken er 
telkens onverwachte soorten op. In 2015 
is kruipend moerasscherm aangetroffen, 
een van de meest bedreigde planten-

soorten van Europa, die in 1859 voor het 
laatst in Drenthe was gezien. 
In het gebied broeden nu bijna zestig 
vogelsoorten, ongeveer drie keer zo veel 
als voor de herinrichting. Daaronder 
bijzondere als roerdomp, blauwborst en 
waterral. De afgelopen jaren bivakkeerde 
er een jong paartje kraanvogels; een 
broedpoging lijkt een kwestie van tijd. 
Er zijn 21 soorten vlinders gevonden. 
Grote aantallen poelkikkers, heikikkers 
en padden zetten in het voorjaar hun 
eieren af in het heldere water.
Het gebied laat zich het best bekijken 
vanaf de uitkijktoren aan het fietspad 
van Hooghalen naar Schoonloo 
(vlakbij knooppunt 58).

Familiepad Deurze eindelijk open

Op 24 mei, de Dag van de Nationale Parken, is de langverwachte opening 
van het Familiepad Deurze. Dit pad, een van de onderdelen van het project 
‘Assen aan de Aa’ van de gemeente, is geheel verhard en daardoor geschikt 
voor minder validen. Het pad voert onder meer langs het ‘Poepenhemeltje’ 
– het historische schansje op de flank van het beekdal van het Deurzerdiep 
– en door het (op)nieuw aangelegde Sterrenbos (zie rubriek ‘Even Kieken’). 
Langs het ruim twee kilometer lange pad staan informatiepanelen en zijn 
rustplaatsen met bankjes en tafels aangebracht.

Samenwerking Nationaal Park Drentsche Aa en De   Hondsrug UNESCO Global Geopark
Voorzitters Hendrik Oosterveld en Jacob Bruintjes: 

‘Samen staan we sterker’

Het grootste deel van het Nationaal Park Drentsche Aa ligt tevens in het 
UNESCO Global Geopark De Hondsrug. Ook inhoudelijk is er overlap 
tussen beide ‘labels’. Dus is samenwerking geboden, aldus de beide 
voor zitters: Hendrik Oosterveld van het Overlegorgaan Drentsche Aa en 
Jacob Bruintjes van de Stichting Geopark. Zij bekrachtigden die samen
werking onlangs met hun handtekening onder een overeenkomst.
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Foto: Geopark De Hondsrug

‘Het Global Geopark vertelt het 
verhaal van het ontstaan en de 
ontwikkeling van het wereldwijd 
unieke landschap dat de Hondsrug 
is. Het Nationaal Park vertelt 
dat verhaal over het Drentsche 
Aa-gebied’, aldus Jacob Bruintjes. 
Hendrik Oosterveld vult aan: ‘Het 
Nationaal Park is ontstaan vanuit een 
andere achtergrond, namelijk natuur-

behoud, maar voor de bezoeker 
gaat het ook om de beleving van het 
landschap. De Drentsche Aa is ook 
cultuurhistorie, is ook geologie. Het 
is ook een levend landschap waar 
mensen wonen en werken. Er zijn 
dus veel parallellen.’ Bruintjes: ‘Dan 
is er dus maar één weg: het samen 
doen, elkaar aanvullen en elkaar 
versterken. Naar elkaar verwijzen, in 
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Drentsche Aa te paard

Een groep hippische ondernemers heeft een plan gemaakt om (het noorde-
lijk deel van) het Nationaal Park Drentsche Aa aantrekkelijker te maken 
voor paardenrecreatie. Zij zien kansen om het netwerk van paardenroutes 
(voor ruiters en ‘aanspanningen’) flink uit te breiden door knelpunten aan te 
pakken en ontbrekende schakels in te vullen. Ook willen ze de beleving van 
het gebied versterken, onder meer door ruiters en menners op hun bedrijven 
te ontvangen. Verder voorziet hun plan in promotie van het gebied als 
paardrijdbestemming. Met onder meer het Nationaal Park, Recreatieschap 
Drenthe, Hippisch Platform Drenthe en de gemeenten Tynaarlo en Aa en 
Hunze worden de mogelijkheden voor uitvoering verkend.

Samenwerking Nationaal Park Drentsche Aa en De   Hondsrug UNESCO Global Geopark
Voorzitters Hendrik Oosterveld en Jacob Bruintjes: 

‘Samen staan we sterker’ de digitale kanalen en de excursiepro-
gramma’s bijvoorbeeld. Het belang 
van de overeenkomst is dat we elkaar 
daar als partners ook op kunnen 
aanspreken, op een positieve manier.’
Hij vervolgt: ‘We kunnen gebruik 
maken van elkaars sterke punten. 
Het Nationaal Park is bijvoor-
beeld verder in het betrekken van 
bewoners en ondernemers in het 
uitdragen van het verhaal van het 
gebied, en in educatie via scholen-
programma’s.’ Oosterveld: ‘Het 
Geopark zit weer wat beter in 
promotie en branding, bij uitstek 
iets dat we gezamenlijk moeten 
aanpakken. We moeten niet concur-
reren om de aandacht.’
Het Geopark heeft als doelstelling 
om meer  bezoekers aan te trekken. 

Voor het Nationaal Park geldt dat 
niet, maar, aldus Oosterveld, ‘er 
is wel een ontwikkeling binnen 
de nationale parken landelijk 
om promotie en merkuitstraling 
te versterken. Vergeet niet, het 
toerisme is heel belangrijk voor de 
economie van ons gebied. Het is 
dus goed om het aantrekkelijker te 
maken voor toeristen, maar dan 
wel zo dat je de kwaliteiten in stand 
houdt. Daarbij helpt de samenwer-
king ook: daardoor kun je mensen 
beter spreiden over het totale 
gebied, zodat je kwetsbare delen 
juist kunt ontzien.’

Een uitgebreidere versie van het 
interview is te vinden op onze 
website: www.drentscheaa.nl

Nieuw monument bij onderduikershol Anloo
Sinds vorig najaar staat een nieuw herinneringsmonument bij het onder-
duikershol in het bos Terborgh (Evertsbos) bij Anloo. Daarmee is een lang 
gekoesterde wens van de Historische Vereniging Anloo in vervulling gegaan. 
Het monument, gemaakt door landschapsarchitect Berno Strootman, 
herdenkt de gebeurtenissen op deze plek in de Tweede Wereldoorlog. In 
1945 zijn hier tien verzetsmensen doodgeschoten. Tegenwoordig worden op 
deze plek elk jaar de oorlogsslachtoffers herdacht. Het monument verenigt 
de drie verhalen die bij deze plek horen: het onderduiken, de executie en 
de jaarlijkse dodenherdenking. Zwerfkeien geven de geëxecuteerden een 
‘gezicht’. Meer informatie: www.historischanloo.nl

Dank aan Popken Hollander
Sinds vele jaren fungeert Café-restaurant 
Popken Hollander in Anloo als ‘steunpunt’ bij 
de verspreiding van de jaarlijkse ‘Op Stap krant’ 
van het Nationaal Park Drentsche Aa. Eigenaren 
Jan-Pieter en Ditta beheren een voorraad van de 
krant, zodat gastheren uit het gebied hier altijd 
exemplaren kunnen afhalen wanneer ze nieuwe 
nodig hebben. Een bedankje waard!
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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.
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Nederland heeft 20 nationale parken

Het hele jaar door organiseert het Nationaal Park 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; aan het eind van de excursie kunt u een vrijwillige bijdrage voor 
het Gebiedsfonds Drentsche Aa geven. Aanmelden is niet nodig. Goede wandel-
schoenen of laarzen worden aanbevolen. Let op: uw hond mag niet mee.

Activiteiten uitgelicht
●● Dinsdag 9 mei: Fotografeer en meer: Siepelveen bij avondlicht

 Bent u amateurfotograaf en geïnteresseerd in natuurfotografie? Dan nodigen we u uit om met 
ons het Siepelveen op de gevoelige plaat vast te leggen. Dat is een prachtig ven in de Zeegser 
Duinen. U ziet bijzondere planten zoals gagel, drie soorten heide en eeuwenoude jeneverbessen, 
en leert waarom dit ven het Siepelveen heet.

 Start 18.30 uur parkeerplaats Café Restaurant De Liefde van de Drentsche Aa;  
Ruiterweg 2 Schipborg

●● Zaterdag 20 mei: Van bron tot tap 
 Excursie i.s.m. Staatsbosbeheer en Waterbedrijf Groningen
 Van oudsher halen we ons drinkwater ‘gewoon’ uit de natuur. Ook het landgoed Huis te Glimmen 

(Quintusbos) is sinds jaar en dag een natuurlijke bron van drinkwater. Door eens op pad te gaan 
in dit waterwingebied ervaart u waar het drinkwater vandaan komt, hoe hecht de relatie tussen 
water(winning) en natuur(beheer) is en tot welke prachtige natuur dat kan leiden.

 Start 9.30 uur Oosterbroekweg, Glimmen, parkeren bij Speelweide Quintusbos. 
 Aanmelden bij Buitencentrum Boomkroonpad. 
 E-mail: boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl of telefoon 0592-377305.

●● Donderdag 25 mei: Dauwtrappen met Hemelvaart
 Een klassieker! Op de vroege morgen van de Hemelvaartsdag maken we een rustige  wandeling 

door de natuur van het prachtige beekdal van het Loonerdiep. Onderweg zien we de natuur 
ontwaken en vertelt een gids over dit bijzondere gebied. Duur: 3 uur

 Start 06:00 tot 09:00, Brink in Loon.
Excursieprogramma
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