


De zo stiat hOàg, Het is ruarm op

het uekl. De ltrcht is vol van ile gerr

van de heide. Bij lrct heuueltje grazen

schapen. Een stt e oÍ tu,iittig. Als ae.

- ons zien, ier'duijnen ze 
.haasi.g

Euen lnren we ze-nog oehter'de.

heuvel lopen. Dan wordt het stíl.

Ethr srí1. We lopeti rloor.'Verder ltet

veld op. We horen onszelJ lopen.

Het Díenlz lanilschap is het produd

uan ren rctwcnlang, subtíel samur-

spel uar mets Ptt natuur. De:c

natuur blijft alleen betvaard bij eett

zorgvul.dig beheer, want nattrïtr héb

je nooit. De Stichting 'Het'I)rentse

Landschap' werkt er al meer dan een

halue eeuw dagelijks aan. Doorgaans

in stilte, maar uiu steun kan ze heel

goed gebruiken!



Het Drentse LandschaP is het waard
om mee weg te loPen

Deze eeuw gaÍ de mens de mogeliikheid de natuur naaÍ zijn hand te zetten'

De DÍentse heidevelden werden ontgonnen tot aaÍdappelland en bomenakkers'

Kronkelige beken werden keurige kanaalties' Het eeuwenoude esdorpen-

landschap bezweek biina onder de eisen van het moderne landbouwbedriif '

Al voor de oorlog staken enkele ongeÍuste Drenten de koppen bii elkaaí

omdat ze hun Drentse landschaP

zagen verdwiinen. ze richtten de

Stichting Het Drentse LandschaP

op om de meest bedreigde natuuÍ-
terÍeinen te kopen. Het eerste terrein

was Kampsheide tussen Assen en

Balloo. Er zouden tientallen volgen.

Het Drentse Landschqp i5 een

particulieÍe natuurbeschermings-

organisatie die ondermeer dankzij

overheidssteun haar werk kan doen.

Jaarlijks ontvangt ze subsidies van

rilk en provincie om haar terreinen

te beheren en nieuwe teÍÍeinen te

kopen.
De steun van de overheid is echter

bii iange na niet voldoende om allè

plannen uit te voeren. Gelukkig zijn

er ook veel particulieren die het werk

van Het Drentse Landschap steunen.

Dankzii deze beschermers heeft de Stichting de afgelopen jaren natuur-

ontwikkelingsp§ecten kunnen opzetten' ziin bilvoorbeeld tal van vennen

opgeschoond, werden poelties voor kikkers en salamanders gegraven en kon

de Stichting wat meer aan de weg timmeren.

Als iedeÍeen die van het Drentse landschap houdt, beschermeÍ woÍdt' kunneri

er nog veel meer plannen worden uitgevoerd' Bent u nog geen beschermer?

Vul dan de bon in! De minimale bijdrage perlaar is / 35,00'

I Iet I)n:nlsel.andschap

Brnk/girorekcrriog

Nnam en voorlettcrs

Àdrcs, po,stcodc cn plarts



Het is een m sverstand te denken dat l€

op een he develd de natuur gewoon haar

gang kan laten qaan Zonder beheeí zou

de he de Lrngzaarn rn bos veÍanderen.

lndertijd gaven de schapen Drenthe ziln

landschap door vrijwel ale and kaa te

grazen Nu he pen ze Het Drentse

Landschap h;ar terreinen te beheren

Ze eten het gras en het opschot van

bomen en stÍu ken tussen de heide weg

Andere voímen van heidebeheer ziln

rnaa en, p aggen en branden

Hieí op het Hijkerv-" d trekt de s.heper
's 2omers het ve d op met z ln grote

kudde 5(hoonebekeí schèpen

Schotse hooglandeÍs grazen

ènq5 de rand van het veld

De rneeste Drentse tlossen ziln nog

geen eeuw oud. ze werden na de grote

heideontg nn ngen op de armsie

!lronden a s product ebossen aange egd.

BoÍnenakkers van sparren en larixen

zo ver het oog Íe kte

He1 Drentse Landschap probeert

haar bossen om te voÍmen tot veel

natuur lker, gevar eerdere bossen

Het bos KÍemboong b I T endeveef s

h eT een moo voorbe-"ld van.

Op de opef plekken geeft het zonlLCht

nieuwe planten en strlrrken een kans

Het dode holrt blijft gewoon ggen a s

voedse voor de volgende generat e

bo5 en bosbewonels

De natuuÍ kan h er vrle jk

haar qanq gaan



Het Drentse Landschap bezit in totaal zo'n 5000 hectare heidevelden, vennèn, venen,

beekdalen, bossen, graslanden, akkers en boeÍdèrijen. Er wordt gewerkt vanuit eèn

kleine pÍofessionele oÍganisatie; enthousiaste mensen met haÉ vooÍ de natuur en voor

DÍenthe. OnmisbaaÍ voor het natuurbeheer zijn veÍder enkele honderden Dtentse heide-

s(hapèn, Schoonebeker 5(hapen, Limousin-koeien en SGhotse hooglanders...

op de kaart hieronder vindt u alle terreinen van Het Drentse Landschap, De teÍreinen met

eèn hebben éen paaltieswandeling, ln hel Handboek van Het Drerrtse l-andschap staat

alle mogeliike a(htergrondinformati€ over deze teÍÍeinen.

I Kampsheide

2 s(harreveld
3 De Palmen

4 Bongeveen

5 Takkenhoogte
6 Hondstong
7 Reestdal

8 De Stroetèn

9 De Kleibosch

1o HiikeÍvèld
1l Gasterse Duinen

t2 De Slaqen

Íf SmildeÍ Ooste.veld
í4 Nijensleèkerveld

15 Dalerpeel

'16 Élper Westerveld
Í? Landgoed vledderhof
Í8 Landgoed Vossenberg

t9 Drcuwenerzand
20 Bouwersveld
2Í Kremboong

22 Doldersummerveld
23 lJffelterBinnenveld

24 Heidenheim

25 LandgoedRheèbruggen

26 Nolderveld
27 Nuilerveld
28 SteenbeígerOosterveld
29 Groote Zand

30 OrvèlteÍzand
31 Esbosjes zuidwolde

32 BoerveenschePlassen

33 Hollands(he veld
34 Hunzedàl
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