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Binnenkort komt Stichting Het Drentse 
Landschap met een lijvig boek over de 
Hunze en het Hunzedal. Het boek brengt 
in beeld hoe dit gebied in nauwelijks 
twintig jaar tijd spectaculair veranderde  
van één grote aardappelakker in 
ongekend rijke natuurgebieden. Het 
Hunzedal geeft een overzicht van de 
geschiedenis van de Hunze en hoe de 
natuurontwikkelingsprojecten dit deel 
van Drenthe een nieuw leven gaven. Het 
Hunzedal laat de lezer kennismaken met 
tal van bijzondere planten en dieren die 
terug zijn van weggeweest in en rond de 
Hunze.

Dertig jaar geleden was de Hunze niet 
veel meer dan een afwateringskanaal 
dat overtollig landbouwwater richting 
Zuidlaardermeer afvoerde. Natuurfoto- 
graaf Geert de Vries stond toen al in het 
Hunzedal om foto’s te maken van de 
laatste snippers natuur die als bij toeval 
gespaard gebleven waren. In 2001 ging de 
eerste schep de grond in voor de natuur-

ontwikkelingsprojecten van Stichting  
Het Drentse Landschap.
Sindsdien maakte Geert de Vries vele 
duizenden foto’s waarop hij de veran-
deringen in natuur en landschap 
in het Hunzedal vastlegde. Hoe de 
eerste pioniersplanten langs de oevers 
opkwamen, toen de eerste vlinders en 
libellen zich langs de nieuwe Hunze 
vestigden, hoe de Bevers het gebied voor 
zich opeisten en hoe een paar ganzen 
en zwanen de weg bereidden voor vele 
duizenden soortgenoten. De foto’s in Het 
Hunzedal laten fascinerende beelden zien 
van een natuur die zich op onnavolgbare 
wijze over de Hunze en de omliggende 
landen ontfermd heeft.

Landbouw
Het Hunzedal vertelt het verhaal van 
de Hunze vanaf het allereerst begin 
150 duizend jaar geleden toen de ijstijden 
Hondsrug en Hunzedal hun vorm gaven. 
We hebben er een vlot leesbaar en toegan-
kelijk verhaal van gemaakt, bijvoorbeeld 
over de Groninger schippers die in de 
middeleeuwen de turf langs de Hunze 
ontdekten. Toen de turf vergraven was, 
probeerden de boeren in de dorpen op 
de oostoever van de Hunze een nieuw 
bestaan op te bouwen. Dat lukte pas écht 
goed toen de aardappelmeelfabrieken 
zich de Drents-Groninger Veenkoloniën 
toe-eigenden en het Hunzedal in één 
grote aardappelakker veranderde. Met 
alle gevolgen van dien, want bijna alle 
bijzondere natuurwaarden verdwenen en 
het Hunzedal veranderde in een efficiënt 
landbouwproductiegebied. In tekst en 
beeld volgen de makers van Het Hunzedal 
deze ontwikkelingen op de voet.

Nieuwe inrichting
Halverwege de jaren negentig nam Het 
Drentse Landschap het initiatief voor 
de Hunzevisie. Ze wist het Groninger 
Landschap en het Wereld Natuurfonds 
aan haar zijde. Al snel slaagde de stichting 
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Geert de Vries heeft voor 
het Hunzeboek de veran-
deringen in dit bijzondere 
beekdal lange tijd gevolgd. 
Vanavond neemt hij u mee 
op reis. Prachtige foto’s 
van de natuur laten een 
schitterend beeld zien van 
de Hunze zoals ze nu is.  
U ziet bijzondere dieren  
die lang geleden verdwenen  
leken, maar nu terug zijn. 

U
itgelicht

Locatie
Café ’t Keerpunt 
Oostermoer 1 
9656 PE Spijkerboor

Praktische info
• Kosten: € 5,– p.p. 
 (incl. 1 x koffie/
 thee) 
 Beschermers 
 gratis (tot max.  
 4 pers.) gebruik 
 daarvoor bij uw 
 aanmelding/
 bestelling de 
 kortingscode: 
 lezing2017 (kan 
 alleen via de 
 website).
• Aanmelden is 
 noodzakelijk 
 en kan via de 
 website 
 (www.drents-
 landschap.nl/
 activiteiten).

Donderdag

12
oktober 2017
20.00 uur 
(inloop vanaf 19.30 uur)

Lezing over het 
Hunzedal door 
Geert de Vries
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er met haar Hunzevisie ook in om de 
Provincie Drenthe, het Waterschap Hunze 
en Aa’s en de Waterleidingmaatschappij 
Drenthe voor haar plannen te winnen.
De Hunzevisie overtuigde door zijn 
heldere boodschap: laten we gebruik-
maken van de waardevolle kwelwater- 
stromen vanaf de Hondsrug om de 
processen weer op gang te krijgen waar 
ten bate van de landbouw destijds abrupt 
een eind aan gemaakt werd. En laten we 
de Hunze zijn oude loop teruggeven en 
de beek net als vroeger de ruimte geven 
om buiten zijn oevers te treden. Dit laatste 
werd extra belangrijk toen het tijdelijk 
bergen van water een landelijk beleids-
doel van de overheid werd.

 
Hunze mandelanden

 
Vuurjuffer

Zeldzame soorten
Sinds 2000 heeft Het Drentse Landschap 
zo’n vijftien natuurontwikkelingsprojec- 
ten in het Hunzedal uitgevoerd. In totaal 
gaat het alleen al in Drenthe om meer dan 
1500 hectare nieuwe natuur.
In Het Hunzedal worden deze ontwik-
kelingen in tekst en beeld op de voet 
gevolgd. Geert de Vries brengt bijvoor-
beeld in beeld hoe zeldzame libellen-
soorten als Glassnijder en Vroege glazen-
maker, die je tot voor kort vrijwel alleen in 
grote laagveenmoerassen als De Wieden 
zag, de afgelopen jaren ontdekt hebben 
dat het goed toeven is in het Hunzedal. 
Hetzelfde geldt voor de Tengere grasjuffer 
die tegenwoordig in het Lofar-gebied 
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algemeen is, maar landelijk als vrij 
zeldzaam geldt.
Ronduit spectaculair is de groei van 
de vissenpopulatie in de Hunze waar 
stuwen vroeger voor beekvissen de weg 
stroomopwaarts naar de paaigebieden 
belemmerden. Inmiddels zijn de stuwen 
vervangen door tientallen keiendrempels 
die het mogelijk maken dat vissen in 
kleine stapjes de Hunze tot Gasselter- 
nijveen op kunnen zwemmen. Beekvissen 
als de Serpeling en het Bermpje worden 
weer in de Hunze waargenomen en de 
Windes doen het er zonder meer prima. 
Dankzij zendertjes weten we dat de 
Windes inmiddels al weer jaren achter 

Eind juni verschijnt Het 
Hunzedal. Een uniek 
boek over de fascinerende 
geschiedenis van een 
beekdallandschap. Het 
boek telt 272 pagina’s en 
kost € 24,50. De meeste 
foto’s zijn gemaakt door 
Geert de Vries. Bertus 
Boivin schreef de teksten 
en Gacreatief deed de 
vormgeving. Samen met 
hen zaten in de redactie 
namens Het Drentse 
Landschap voormalig 
directeur Eric van der Bilt, 
sectorhoofd Natuur en 
Landschap Uko Vegter en 
sectorhoofd Communicatie 
Sonja van der Meer. Het 
boek is een eigen uitgave 
van Stichting Het Drentse 
Landschap. 

Bestel het boek
nu in webwinkel 
van Het Drentse 
Landschap voor 
€ 24,50 en betaal 
geen verzend-
kosten (vul bij de 
bestelling code 
Hunze2017 in).

Uniek boek 
over het  
Hunzedal

U
itgelicht
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Dotterbloemen

 
Velduil

elkaar in de paaitijd naar dezelfde plekken 
in het Hunzedal terugkeren. Planten van 
natte omstandigheden die vroeger alleen 
nog in slootkanten stonden groeien nu 
ook weer in de diverse nieuwe natuur- 
gebieden zoals Grote boterbloem, Holpijp, 
Snavelzegge en Grote kattenstaart. 

Aan het eind van Het Hunzedal worden 
de verschillende terreinen van Het 
Drentse Landschap uitgebreid besproken. 
U vindt in deze hoofdstukken naast een 
gebiedsbeschrijving interessante details 
over planten en dieren en een overzicht 
van de mogelijkheden om de terreinen 
zelf te bezoeken.


