
Een erfenis om met elkaar zuinig op te zijn

HET DRENTSE LANDSCHAP, MÉÉR DAN NATUUR



N
atuurlijk, Drenthe heeft prachtige natuur. Maar Drenthe is méér dan natuur 

alleen. Drenthe is ook duidelijk het werk van mensen. Generaties Drenten 

bouwden hun boerderijen, huizen, kerken en kastelen. Hun erfgoed is net zo 

met het landschap verweven als de natuur zelf.

De verbondenheid van natuur en erfgoed maakt het landschap van Drenthe bijzonder. 

En bijzonder kwetsbaar. Het één kan niet zonder het ander. Elke ingreep heeft gevolgen.

Stichting Het Drentse Landschap wil méér zijn dan beheerder van natuurgebieden en 

historisch erfgoed. We voelen ons verantwoordelijk voor het landschap in z’n totaliteit. Een 

erfenis om met elkaar zuinig op te zijn.

Het Drentse Landschap zet zich in om Drenthe leefbaar te houden. Daar hebben we ú ook bij 

nodig. Als begunstiger maakt u het mogelijk dat wij ons werk kunnen blijven doen. U zorgt 

voor een onmisbaar steuntje in de rug.
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Een halve eeuw lang was Stichting Het Drentse 

Landschap er vooral voor de natuur. Begin jaren 

tachtig veranderde dat met het verwerven van 

Landgoed De Havixhorst bij de Wijk. Het landgoed was 

méér dan een oud bos en fraaie groenlanden langs de 

Reest. We realiseerden ons dat we met havezate De 

Havixhorst eigenaar van een belangrijk stuk Drentse 

geschiedenis geworden waren. De Havixhorst leerde 

Het Drentse Landschap hoe je met monumenten moet 

omgaan: met respect voor het verleden én met oog 

voor de toekomst.

Het Drentse Landschap beschikt over een professionele 

organisatie voor het beheer van gebouwen en het 

begeleiden van restauraties. We zijn in staat grote 

erfgoedprojecten te organiseren. Ook weten we 

de goede partners te vinden om een gebouw een 

passende nieuwe bestemming te geven. Het begint 

altijd met waakzaamheid. Het Drentse Landschap 

trekt aan de bel als ergens in Drenthe het erfgoed 

gevaar dreigt te lopen.

Met respect voor het verleden 
én met oog voor de toekomst

Nieuwe rol

Het Drentse Landschap is steeds meer in haar rol als 

erfgoedorganisatie gegroeid. We ontfermden ons op 

verzoek van de provincie over het monumentendorp 

Orvelte. Later gaf de provincie ons haar twintig 

hunebedden in beheer.

Het Drentse Landschap nam de drie schansen over van

Stichting Oud Drenthe. 

Om ons extra te kunnen inzetten voor het cultureel 

erfgoed hebben we de Stichting Drentse Boerderijen 

en de Stichting Oude Drentse Kerken.
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Havezate De Havixhorst bij de Wijk  

Bovenin de gevel van De Havixhorst staat het jaartal 1753. 

In dat jaar lieten Jan Arent Godert de Vos van Steenwijk 

en zijn vrouw dit buitenhuis aan de Reest bouwen om 

er de zomers door te brengen. Driehonderd jaar was De 

Havixhorst in bezit van de familie De Vos van Steenwijk. 

In 1981 werden huis en landgoed eigendom van Het 

Drentse Landschap. De stichting wist enkele miljoenen 

aan subsidies en bijdragen in de wacht te slepen om het 

landgoed zijn achttiende-eeuwse allure terug te geven. 

De Havixhorst is tegenwoordig een hotel-restaurant van 

naam. In de tuin van De Havixhorst ligt een beeldenpark 

met een overzicht van hedendaagse Nederlandse 

figuratieve beeldhouwkunst.

Het Kleine Kerkje in Gieterveen   

Het dorp Gieterveen kreeg zijn Kleine Kerkje in 1924 toen 

een groepje vrijzinnig-hervormden zich van de ‘grote’ kerk 

afscheidde. Godsvrucht en geldgebrek maakten dat ze 

hun nieuwe gebedshuis zo sober mogelijk inrichtten. Toen 

de ontkerkelijking ook in Gieterveen toesloeg, dreigde 

het kerkje achteloos terzijde te worden geschoven. Zou 

er over een paar jaar mogelijk een keurige nieuwbouw-

woning staan? Het Drentse Landschap ontfermde zich in 

2008 over het monumentje. Inmiddels is het Kleine Kerkje 

gerestaureerd. Regelmatig organiseert een plaatselijke 

commissie er culturele activiteiten.

Keuterij Spiegelaar bij Midlaren   

Nog geen honderd jaar geleden werden naast de hu-

nebedden van Midlaren twee piepkleine boerderijtjes 

gebouwd. In één ervan woonde de familie Spiegelaar met 

z’n zessen. Berend Spiegelaar bleef uiteindelijk alleen 

over. Regelmatig had hij potentiële kopers aan de deur om 

zijn keuterijtje te kopen. Niet vanwege de woning, maar 

om de schitterende bouwlocatie. Net als zoveel Drentse 

keuterijen leek ook dit ‘monumentje van de armoede’ 

roemloos ten onder te gaan. Het Drentse Landschap zag 

het gevaar bijtijds in en verwierf het boerderijtje in 2001. 

Berend Spiegelaar mocht er tot zijn dood blijven wonen.

overzicht van hedendaagse Nederlandse figuratieve 

beeldhouwkunst.

Klein Soestdijk in Veenhuizen  

 In 1859 nam het rijk de kolonie Veenhuizen van de 

Maatschappij van Weldadigheid over om er landlopers op 

te bergen. Eén van de eerste activiteiten was de bouw van 

een representatieve directeurswoning. Het royale, witge-

pleisterde huis met dubbele oprijlaan ging in het dorp al 

snel Klein Soestdijk heten. Tijdens de grote operatie om 

‘gevangenisdorp’ Veenhuizen op de kaart te zetten werd 

Het Drentse Landschap in 2008 gevraagd om zich over 

Klein Soestdijk te ontfermen. De stichting had inmiddels 

een naam opgebouwd bij dergelijke grote restauratiepro-

jecten. Na de restauratie krijgt Klein Soestdijk een woon- 

en werkfunctie. Mogelijk komt er ook erfgoedlogies.
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Huis ter Hansouwe bij Peize   

Van oorsprong is het Huis ter Hansouwe een veertiende-

eeuws versterkt huis met dikke stenen muren en een 

gracht eromheen. Het is het enige ‘steenhuis’ in Drnethe. 

Het geslacht Ter Hansouwe hoorde tot de oudste Drentse 

adel. In de loop van de tijd verbouwden nieuwe bewoners 

het huis tot een ‘gewone’ boerderij. Hier en daar verraadt 

een stuk muur of een heel oud raam zijn vroegere status. 

Een groot huis als Ten Hansouwe bleek steeds moeilijker 

door particulieren te onderhouden. In 2009 stelde de 

provincie Drenthe Het Drentse Landschap in staat om het 

huis te verwerven. Ter Hansouwe wordt in oude luister 

hersteld.

De Wilms’ boo bij Nieuw-Schoonebeek   

Vroeger stonden er tientallen booën langs het 

Schoonebeker Diep, veeschuren met lemen wanden en 

een rieten dak. Hier brachten de boeren van Schoonebeek 

zomers hun ossen en jongvee naartoe. De booheer 

woonde op de boo om voor de dieren te zorgen. Met 

het verdwijnen van de ossenweiderij verdwenen de 

Schoonebeker booën. Tot er nog maar één over was, 

de Wilms’ boo en die werd in 2004 in brand gestoken... 

Het Drentse Landschap ging op zoek naar subsidies 

en sponsorbijdragen om de laatste boo te herbouwen. 

Gelukkig kon de Wilms’ boo worden gered. Het Drentse 

Landschap verhuurt het gebouwtje als woonhuis en 

atelier.

Boerderij De Uilenburcht in het Reestdal   

Op een afgelegen plek langs het riviertje de Reest op 

de grens met Overijssel ligt een handvol boerderijen 

die samen het gehucht Rabbinge vormen. Sinds de 

jaren tachtig heeft Het Drentse Landschap er boerderij 

De Uilenburcht in gebruik als beheerboerderij. 

Een medewerker van Het Drentse Landschap is als 

boer actief op het bedrijf. De veestapel bestaat uit 

Limousin-runderen. De mest van de dieren wordt in 

de potstal verzameld om later op de akkers te worden 

ondergeploegd. De oogst van haver en rogge eten de 

dieren in de winter. Het is de eeuwenoude kringloop van 

het Drentse boerenbedrijf.

Boerderij ‘t Haantje in Anholt   

In het gehucht Anholt aan de rand van het Dwingelderveld 

liet de familie Nijsingh in 1889 een boerderijtje bouwen 

dat ze met vier hectare grond verpachtten. De bewoners 

van ‘t Haantje waren meestal jonge boerengezinnen. 

Dikwijls bleek ‘t Haantje hen niet meer op te leveren 

dan een karig bestaan. Halverwege de jaren zestig kocht 

de famile Schukking het keuterboerderijtje om er hun 

vakantiewoning van te maken. Het pand lieten ze veertig 

jaar lang vrijwel onaangetast. In 2005 besloot de familie 

hun woning aan Het Drentse Landschap over te dragen. 

Omdat ze wilden dat ‘t Haantje bleef zoals het was. U 

kunt ’t Haantje van Het Drentse Landschap huren als 

vakantiewoning.



Stichting Het Drentse Landschap komt op voor 

de natuur en voor het Drentse cultureel erfgoed. 

De stichting heeft meer dan 8000 hectare natuur 

in beheer plus enkele honderden gebouwen en 

bouwwerken.

Om haar werk te kunnen blijven doen heeft Het 

Drentse Landschap begunstigers nodig die de stichting 

steunen. Dankzij uw financiële hulp kunnen we méér 

doen. Bovendien weten we ons gesteund door onze 

begunstigers als we van ons laten horen in het belang 

van natuur en cultureel erfgoed.

Word begunstiger van Het Drentse Landschap voor 

een bedrag van minimaal € 17,50 per jaar. U steunt 

ons werk én ontvangt gratis vier keer per jaar het 

Kwartaalblad Het Drentse Landschap met het laatste 

nieuws over onze projecten, interessante reportages 

over terreinen en gebouwen, prachtige fotografie en 

bijzondere wandelingen en fietstochten.

Nieuwe begunstigers krijgen het 240 pagina’s dikke 

Handboek Het Drentse Landschap thuisgestuurd 

met informatie over onze terreinen en gebouwen. 

Begunstigers hebben kortingen op onder andere 

boeken en de huur van onze vakantiewoningen. 

Speciaal voor de begunstigers worden regelmatig 

activiteiten en excursies georganiseerd.

U kunt Stichting Het Drentse Landschap ook helpen 

met een eenmalige gift of door de stichting in uw 

testament op te nemen. De brochure Omwille van 

ons landschap informeert u over deze mogelijkheden. 

Belangstelling voor deze brochure? Bel ons of kijk op 

www.drentslandschap.nl.

In 2009 gaf Het Drentse Landschap het boek 

Have en Goed uit met verhalen over twintig 

cultuurschatten van de stichting. Behalve 

interessante historische achtergrondinformatie 

over de monumenten bevat Have en Goed tal van 

tips voor activiteiten in de buurt en een mapje met 

speciale wandelingen en fietstochten. 

Have en Goed kost € 16,50. 

U kunt het boek via 

www.drentslandschap.nl 

bestellen of bij uw eigen 

boekhandel.

Het drentse landschap, méér dan natuur
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Het werk van Het Drentse Landschap wordt onder andere gesteund door het

rijk, provincie, fondsen, bedrijven en vele particulieren.

Kloosterstraat 5, Assen

Postbus 83, 9400 AB Assen

telefoon (0592) 31 35 52

fax (0592) 31 80 89

info@drentslandschap.nl

www.drentslandschap.nl
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