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Welkom bij 
Het Drentse 
Landschap
Steeds meer mensen trekken de natuur in, 
zeker sinds de coronacrisis. Op de terreinen is 
ruimte genoeg voor iedereen die van de natuur 
wil genieten. Belangrijk is dat op een manier 
gebeurt die de natuur niet verstoort en geen 
schade veroorzaakt. Het Drentse Landschap 
vraagt aan alle bezoekers van haar terreinen 
om zich aan een paar spelregels te houden.

Voor wandelaars, fietsers – zeker voor 
mountainbikers – geldt: blijf op de paden. 

Ook al luistert jouw hond nog zo goed, laat 
hem niet loslopen op plaatsen waar de borden 
aangeven dat honden alleen aangelijnd het 
gebied in mogen. 

Laat geen afval achter in de natuur en gooi 
blikjes, rietjes, lege chipszakken, papier 
zakdoeken enzovoort in de afvalbak. 
Of nog beter: neem je rommel gewoon weer  
mee om thuis (gescheiden) weg te gooien. 

Kijk op de toegangsborden bij de ingang van een 
(natuur)gebied welke specifieke of aanvullende 
regels er gelden voor het te betreden gebied. 

Wildplukken is in, maar er zijn wel. Op kleine 
schaal voor eigen gebruik en op eigen risico mag 
je wildplukken op onze terreinen. Hou je verder 
aan de regels die voor dat gebied gelden. 

De afgelopen zomers waren extreem droog. 
Mogelijk krijgen we weer een hete zomer.  
Wees daarom extra voorzichtig met open vuur. 
Rokers gooien onderweg geen peuken weg. 

Hou je ook in de natuur aan de coronaregels: 
Blijf thuis als je hoest, verkouden bent of koorts 
hebt. Vermijd drukke plaatsen en tijdstippen. 
Hou ook in de natuur rekening met de 1,5 meter 
regel.

Juist omdat Het Drentse Landschap wil dat 
iedereen kan blijven genieten van de natuur, 
vragen we je zorgvuldig en respectvol met de 
natuur om te gaan en je aan de regels te houden.

Toen we vorig jaar onze eerste krant Thuis in 
Drenthe maakten, hoopten we dat het coronavirus 
snel onder controle zou zijn. Niets bleek minder 
waar. Nog steeds is het virus er en nog steeds 
hebben we te maken met beperkende maatregelen.
Ook bij Het Drentse Landschap hebben we ons 
moeten aanpassen aan een nieuwe manier van 
werken: meer op afstand en meer online. Gelukkig 
heeft het beheer van onze natuurgebieden en 
monumenten niet onder de coronacrisis geleden. 
Wel moesten we onze vierhonderd vrijwilligers 
maandenlang melden dat ze voorlopig niet aan het 
werk mochten. Gelukkig zijn inmiddels de meesten 
van hen alweer volop aan de slag…

De natuur in Drenthe is uniek en bijzonder. Meer 
mensen dan ooit hebben dit het afgelopen jaar zelf 
ontdekt: prachtige bossen afgewisseld met paarse 
heidevelden, groene beekdalen en authentieke 
landschappen. Maar als je goed kijkt, zie je ook dat 
het eigenlijk helemaal niet goed gaat met de natuur 
en dat ons Drentse landschap het ook zwaar heeft. 
Stikstof is een grote boosdoener. Bovendien heeft 
de mens het oude landschap in korte tijd behoorlijk 
op zijn kop gezet. Eens zag je akkertjes, hooiland 

en houtsingels, nu vallen vooral de maisakkers, 
de onnatuurlijk groene graslanden en de enorme 
zonneparken op. Door deze ontwikkelingen zijn 
landschappelijke variatie en soortenrijkdom sterk 
afgenomen. 

Als organisatie met het Drentse landschap in haar 
naam en als haar werkterrein gaat de toekomst 
van dit landschap ons erg aan het hart. We zullen 
ons blijven inzetten om teloorgang van natuur en 
landschap tegen te gaan!

Dit voorjaar was er ook goed nieuws. Het Drentse 
Landschap mag samen met de organisatie BOEi 
het beheer van de monumenten in Veenhuizen 
gaan doen. Uitermate trots zijn we dat we samen 
met inwoners en ondernemers mogen bouwen aan 
de toekomst van het ‘Ensemble Veenhuizen’, het 
prachtige dorp dat deel uitmaakt van de koloniën 
van de Maatschappij van Weldadigheid.

Hopelijk haal je uit deze krant Thuis in Drenthe veel 
inspiratie voor je bezoek aan Drenthe. Het Drentse 
Landschap ervaart het als een groot voorrecht dat 
we jou als gast mogen ontvangen!

Sonja van der Meer, 
directeur van Het Drentse Landschap:

Meer weten over 
Het Drentse 

Landschap? Kijk op 
www.drentsland-
schap.nl voor het 
laatste nieuws en 

alle informatie 
over de terreinen 

en het erfgoed 
van Het Drentse 

Landschap.  

Als je meer wilt 
weten over de 

organisatie het 
afgelopen jaar, kun 
je op de site ook het 
jaarverslag vinden.

 
Wil je op het 

hoogte blijven 
van het nieuws 

rond Het Drentse 
Landschap? 
Abonneer je 

gratis op onze 
nieuwsbrief via 

www.drentsland-
schap.nl.

De laatste tijd hoor je wel eens klagen dat er 
flink in de Drentse bossen gekapt word. Waarom 
kappen natuurorganisaties bomen? Bomen 
moet je toch zuinig op zijn? Rayonbeheerder 
Jantinus Dokter van Het Drentse Landschap 
neemt ons mee het bos in.

Met zijn zakmes peutert Jantinus Dokter een stukje 
schors los van een hoge spar. Hij wijst met de punt 
van het mes op een kleine glimmende bruine kever 
die in een gangetje in de bast zit: ‘Hier heb je hem: de 
letterzetter. Ze boren gangetjes in de boomschors en 
leggen er tientallen eitjes. Daar komen larven uit en 
die gaan zich hier vol eten. De larven worden kevers, 
ze boren zich een weg naar buiten en vliegen uit. Later 
keren ze met tientallen tegelijk weer terug en het begint 
allenmaal weer van voren af aan. De tientallen kevers 
worden honderden, de honderden duizenden.’ We 
kijken om ons heen en zien hoe slecht de fijnsparren 
het hier doen. Er hangen hele lappen schors los bij.  
Veel bomen zijn aangetast, een deel is al duidelijk dood. 
Hier en daar zijn stammen zijn domweg afgebroken.

Droogte
De letterzetterkever mag dan de feitelijke doodsoorzaak 
van deze fijnsparren zijn, er is meer aan de hand in 
de Drentse bossen, vertelt Jantinus Dokter: ‘De kevers 
zoeken de zwakkere exemplaren uit. Drie droge zomers 
en steeds meer stikstofbelasting hebben de vitaliteit van 
het bos sterk aangetast en het heeft heel veel fijnspar 
vatbaar voor de letterzetter gemaakt. Het vreten van 
de kevers onderbreekt de sapstromen en kan er steeds 
minder water omhoog de boom in. En dat terwijl het 
hier eigenlijk al heel erg droog is… Zo’n boom gaat  
dus dood. Bij de lariks gebeurt steeds vaker hetzelfde, 
alleen heet de boosdoener hier de lariksbastklever.’  
Voor de bosbeheerder zit er niets anders op dan de 

bomen die ten dode opgeschreven zijn, te laten kappen 
en af te voeren. Zo proberen ze verdere uitbreiding te 
voorkomen. Belangrijk is dan dat er bij het kappen zo 
zorgvuldig mogelijk wordt omgegaan met de kwetsbare 
bosbodem. Dat betekent bijvoorbeeld dat je voorzichtig 
moet zijn met zware machines.

Natuurlijk
We lopen met Jantinus Dokter in het bos van Exloërkijl, 
een van de minst bekende terreinen van Het Drentse 
Landschap. Het ligt tussen Tweede Exloërmond en 
Valthermond. Het bos werd een jaar of zestig geleden 
ingeplant rond een zandafgraving.
Links van het pad heb je een licht stuk bos met dennen 
en lariksen. Tussen de naaldbomen staan inmiddels 
eiken, berken en ander loofhout. Op de grond groeien 
struiken en hier en daar ligt een groen tapijt van mos. 
Aan de andere kant van het pad staan op een afstand 
van nauwelijks een meter van elkaar honderden 
sparren met kale stammen. Als je in dit donkere bos 
omhoog kijkt, zie je alleen in de toppen het groen van 
de bomen. Hier groeit niets op de grond. Het bos links 
is een paar jaar geleden flink gedund, rechts gaat dat 
binnenkort gebeuren, vertelt Dokter: ‘De letterzetter 
zorgen ervoor dat we zo’n oud productiebos versneld 
moeten aanpakken. Door deze dunningen zorgen we 
ervoor dat hier gevarieerder en vitaler bos komt.’
Jantinus Dokter is het niet eens met degenen die 
zeggen dat je elk bos het beste gewoon aan de natuur 
kunt overlaten: ‘Net als zo’n beetje alle andere Drentse 
bossen is ook het bos hier is mensenwerk. Al zestig jaar 
lang is het een bomenakker en het duurt nog een hele 
tijd voor hert uit zichzelf omvalt. Als je zo’n bos nu 
zorgvuldig dunt, geef je de natuur onmiddellijk extra 
kansen. Houtproductie is voor Het Drentse Landschap 
niet belangrijk. We hoeven niet te kappen, we doen het 
uitsluitend om de natuur een handje te helpen.’

Kappen om het bos
extra kansen te geven

FUNCTIE
communicatiemedewerker

Het Drentse Landschap

WERKZAAMHEDEN
Als coördinator recreatie, activiteiten en 

evenementen in het team Communicatie van 
Het Drentse Landschap zorg ik er onder andere 

voor dat de evenementenkalender op de site 
up-to-date is. Verder ben ik aanspreekpunt voor 
recreatieve zaken, bijvoorbeeld wandelroutes, 

fietsroutes en excursies. Jaarlijks – als er 
tenminste geen corona is – organiseer ik 

evenementen als het Kinderbuitenfestival.

MEEST BIJZONDERE PLEK IN DRENTHE
Lekker struinen door de bossen van Midden 
Drenthe, bijvoorbeeld op het Groote Zand en 

omgeving bij Hooghalen. Onderweg neerstrijken 
op een boomstam met wat drinken en een 

broodje en genieten van vogels, diersporen, 
vlinders en andere insecten.

MIJN TIP VOOR JOU
Met de kinderen of kleinkinderen de 

Boswachterspeurtocht Groote Zand lopen. Op 
de www.eindjeomindrenthe.nl staan behalve 

deze speurtocht tientallen andere mooie 
wandel- en fietsroutes. 

Veel plezier in het
Drentse landschap
deze zomer!

Hanna Schipper

 

!

voor altijd, 
   voor iedereen

 

TIP VAN 
SONJA

VAN DER 
MEER

Maak een Luistertocht
door het Pauperparadijs
Door het boek en de musical Het Pauper-
paradijs hebben veel mensen kennisgemaakt 
met de geschiedenis van Veenhuizen. Wie 
het dorp bezoekt, zal snel de geschiedenis 
lijfelijk ervaren. Al was het alleen al door het 
lezen van al die fraaie spreuken op de huizen 
van het dorp… Schrijver Suzanna Jansen van 
Het Pauperparadijs heeft samen met het 
Gevangenismuseum de Luistertocht door 
het Pauperparadijs gemaakt. Je huurt een

audioguide in het Gevangenismuseum en
onderweg kun je ter plekke luisteren naar
de geschiedenis die daar verborgen ligt.  
(zie www.gevangenismuseum.nl.)

En mocht je na afloop tijd over hebben, 
besluit de dag dan met een wandeling door 
de nabijgelegen Koloniebossen en langs het 
Fochteloërveen. Dat maakt je bezoek aan 
Veenhuizen helemaal compleet.

  
Op open plekken 
in de bossen van 
Exloërkijl ontstaat 
spontaan steeds 
natuurlijker bos.

  
De oprukkende 
letterzetterkever 
zorgde ervoor 
dat Het Drentse 
Landschap de 
afgelopen winter 
honderden fijn-
sparren moest 
kappen.

Mijn Drentse 
landschap
Op zoek naar jouw favoriete 
landschap voor onze jaarkalender!

Drenthe heeft heel veel bijzondere en mooie 
landschappen! De heidevelden en bossen, de 
oude brinkdorpen, het Hondsruggebied en het 
Hunzedal, de weidsheid van de randen van 
Drenthe en uiteraard de drie Nationale Parken.
Wat is jouw favoriete Drentse landschap?  
Leg dat beeld vast en doe mee met het maken 
van de jaarkalender van Het Drentse Landschap. 
Het is een kalender, dus is er ruimte voor twaalf 
foto’s plus natuurlijk de mooiste foto voorop!

Deel jouw favoriete Drentse Landschap met ons  
via communicatie@drentslandschap.nl  en wie weet 
hangt jouw foto dan een jaar lang aan de muur bij 
een paar duizend. Vergeet niet om bij de inzending 
van je foto naam en plaats te vermelden. Inzenden 
is mogelijk tot 1 september 2021.

Deelname aan de fotowedstrijd betekent 
dat je foto rechtenvrij mag worden geplaatst 
in de verschillende media van Het Drentse 
Landschap. Zie voor de uitgebreide spelregels  
www.drentslandschap.nl/spelregels.



 

Bouwbedrijf Poortman 
Bouwbedrijf Poortman is een 
bedrijf met korte lijnen en veel 
ervaring in het restauratievak, 
bovendien erkend restauratie 
aannemer. Maar natuurlijk ook 
uw bouwbedrijf voor nieuwbouw, 
verbouw, renovatie en verkoop 
van bouwmaterialen.
www.bouwbedrijfpoortman.nl

 
 
 
 

Eco Reest
Eco Reest maakt als zelfstandig 
adviesbureau deel uit van een 
collectief dat verder bestaat uit 
Gebouwen Inspectie Nederland 
en Van der Poel. Vanuit onze 
vestigingen Appingedam, 
Zuidwolde, Almere en Lochem 
zijn wij in staat een breed 
dienstenpakket aan te bieden 
dat onder andere bestaat uit 
bodemonderzoek, ecologisch 
onderzoek, asbestinventari-
saties, bouwkundige inspecties 
en energieadvies. Voor een 
volledig overzicht van onze 
diensten kunt u uiteraard de 
website van onze organisaties 
raadplegen.
www.ecoreest.nl
www.vdpoelmilieu.nl
www.gebouweninspectie.nl
 
 
 

TVM
TVM is de gespecialiseerde 
verzekeraar voor logistiek en 
transport, over weg en water. Een 
verzekeraar met coöperatieve 
grondslag. Door samenwerking 
behoren onze klanten tot de 
veiligste vervoerders in Europa. 
Als TVM ondersteunen en 
ontzorgen we onze leden overal, 
ook over de grens, maar we doen 
dat vooral vanuit onze groene 
thuisbasis in Drenthe.
www.tvm.nl
 
 
 
 
 
 

Hofstra Hulshof
met al meer dan 30 jaar 
ervaring is Hofstra Hulshof 
dé betrouwbare en ideale 
bouwpartner. Voor al uw 
nieuwbouw-, verbouw-, 
aanbouw-, onderhoud-, 
renovatie- en  restauratie 
plannen staan wij graag 
voor u klaar! Tezamen met 
de vakmensen in onze eigen 
timmerfabriek zijn wij bijna tot 
alles in staat.
www.hofstrahulshof.nl 
 
 

 
 
 
 
 

Authentiek Bouw
Authentiek Bouw is een 
veelzijdig bouwbedrijf wat zich 
voornamelijk bezighoudt met 
monumentaal onroerend goed. 
Boerderijen verbouwen en 
restaureren is een specialiteit. 
Deze panden bevinden zich 
met name in het buitengebied. 
Dit buitengebied moet wat ons 
betreft natuurlijk behouden 
blijven. Een boerderij moet 
harmonisch opgaan in de natuur. 
Daarom steunen wij het Drentse 
Landschap van harte!
www.authentiekbouw.nl
 
 
 
 
 
 

Quercus boomexperts
Al meer dan 35 jaar verzorgt 
Quercus boomexperts uit Eelde 
het beheer en onderhoud van 
bomen in geheel Nederland op 
een duurzame en innovatieve 
wijze. Dagelijks werkend in en 
met de natuur, steunen wij als 
sponsor van harte de inzet van 
Het Drentse Landschap voor 
de bescherming van natuur en 
erfgoed in Drenthe.
www.quercusboomexperts.nl
 
 
 
 

Dolmans Landscaping 
Services
Groen heeft een positief effect 
op onze gezondheid en verbindt. 
Momenteel wellicht belangrijker 
dan ooit! We zien het als onze 
missie om met onze groenspeci-
alisten van Dolmans Landscaping 
Services vestiging Beilen, gelegen 
in het hart van Drenthe, het 
Drentse Landschap nog groener 
te maken en te (onder)houden. 
#samenbetervoorbuiten.
 
 
 
 
 
 
 
 

Atlas Sport
Atlas Sport is een sportschool 
voor iedereen; voor de geoefende 
sporter, de krachtsporter, 
de beginnende sporter, de 
ontspannen sporter. Voor jong en 
oud. We maken voor iedereen een 
programma op maat. Bij Atlas 
Sport kunnen mensen samen 
sporten en elkaar ontmoeten in 
een gemoedelijke sfeer. Atlas 
Sport heeft vestigingen in De Wijk 
en Balkbrug.
www.atlassport.nl

FUNCTIE
fotograaf

Het Drentse Landschap

WERKZAAMHEDEN
Ik ben fotograaf. Het Drents Landschap probeert 
telkens een zo actueel mogelijk beeld van haar 

gebieden te hebben en daar zorgen wij als 
fotografen voor. Onze foto’s worden gebruikt 

worden voor het Kwartaalblad van Het Drentse 
Landschap, de website, rapporten en allerlei 

promotiemateriaal. Meestal maak ik mijn foto’s 
in de eerste of laatste uren van de dag omdat de 
landschappen dan veelal magisch mooi zijn en 
de ‘witte wieven’ boven het landschap zweven.  

Vooral ‘s morgensvroeg zijn er veel dieren te 
spotten. Reeën zijn mijn favoriet. 

MEEST BIJZONDERE PLEK IN DRENTHE
Oei, dat is een lastige… Ik ben verslingerd 

geraakt aan die heerlijk meanderende Drentsche 
Aa, maar toch kies ik voor Kampsheide bij 

Balloo. Dit gebiedje heeft eigenlijk alles: grillige 
boomvormen en knoesten, een prachtig ven 
met wat bos en heide eromheen. Een specht 

roept. Libellen, juffers en vlinders fladderen in 
de grassen rond het ven. Er grazen schapen. 
Grafheuvels geven reliëf aan het landschap 
en stemmen tot nadenken. Het bijzondere 

Tumulibosch is vlakbij met sowieso al zo’n dertig 
grafheuvels. Aan de rand van het gebied ligt het 
hunebed van Balloo. Kampsheide is een gebied 

met geschiedenis en karakter.

MIJN TIP VOOR JOU
Doe eens gek en sta eens één keer vroeg op, 

zodat je in de natuur bent op het moment dat 
de zon opgaat… Eind juli is dat rond kwart voor 

zes en eind augustus rond kwart voor zeven. 
Neem een verrekijker mee en loop rustig. Sta af 
en toe stil en let op bewegingen in de omgeving. 
Kijk ook van tevoren eens op www.waarneming.

nl wat er de laatste tijd zoal in het gebied is 
waargenomen. Dan let je beter op! De kans om 

reeën te zien is in de vroege ochtend het grootst, 
dus daar kun je sowieso op letten.

Karla Leeftink-
Huizinga 

Knapzakroutes
gratis digitaal 
beschikbaar
Nieuw sinds  
vorig jaar op 

eindjeom
indrenthe.nl 

zijn de bekende 
Knapzakroutes 

die tientallen 
jaren alleen als 

boekje verkrijgbaar 
waren. Het zijn 

wandelingen van 
vijftien tot twintig 

kilometer door 
veelal onbekende 
stukjes Drenthe. 
Onderweg krijg je 

veel cultuur-
historische 

informatie en 
uiteraard brengen 
de routes je naar 

de mooiste stukjes 
natuur.

Er zijn op dit 
moment zo’n dertig 

Knapzakroutes 
gratis digitaal 

voor wandelaars 
beschikbaar 
op eindjeom-
indrenthe.nl.

Wandelen is populair in
Drenthe en de wandel-
routes van Het Drentse 
Landschap horen tot de 
populairste routes. Sommige 
kunnen als het in een 
weekend mooi weer is, snel 
nogal druk worden. Dus 
kozen we uit de wandelroutes 
op eindjeomindrenthe.nl 
tien routes die waarschijnlijk 
altijd redelijk rustig zijn. Rust 
onderweg garanderen kunnen 
we natuurlijk niet, wel dat 
je onderweg op minder 
bekende plakken volop van 
het Drentse landschap kunt 
genieten!

 Buinen – Lofargebied  
 (9,5 km)

De Zuideresch van Buinen 
laat je genieten van 
weidse uitzichten. De 
route brengt je naar het 
Lofar-gebied aan de voet 
van de Hondsrug. Het 
terrein groeide in een paar 
jaar tijd uit tot een uniek 
natuurgebied.

 Elim – Hollandsche Veld  
 (6 km)

Een verrassende wandeling 
vanuit Recreatiegebied 
Schoonhoven ten zuiden 
van Hoogeveen door een 
prachtig oud bos. Het werd 
aangelegd op de verveende 
grond. Je komt langs half 
dichtgroeide turfkanaaltjes 
met hoge steile wanden.

 Elp – Elper Westerveld  
 (4 km)

Een natuurterrein waar je 
zo ongeveer alles kunt 
vinden wat Drenthe onver-
getelijk mooi maakt: bosjes 
met grillige eiken, dicht 
jeneverbesstruweel, een 

heuvelachtig heideveld, 
natte heide en groen-
landen. Kijk op het 
YouTube-kanaal van Het 
Drentse Landschap voor 
een filmpje over deze 
route.

 Roderwolde –  
 De Kleibosch (5,5 km)

Een route vanaf de 
prachtige molen van 
Roderwolde langs de 
Schipsloot over de 
brede kade langs het 
Peizerdiep naar het 
unieke natuurgebied De 
Kleibosch, een moerasbos, 
enig in zijn soort in 
Drenthe.

 Smilde – Landgoed   
 Korteweg (7,5 km)

Ontdek een vrijwel onbe-
kend stukje Drenthe. Een 
sprookjesbos verstopt 
achter Smilde, je moet 
het echt weten te vinden… 
Misschien kon het Land-
goed Korteweg juist 
daarom wel een authentiek 
ontginningslandgoed 
blijven.

 Stuifzand –  
 Het Oude Diep (8 km)

Maak kennis met de 
nieuwe natuur in de 
middenloop van het Oude 
Diep. Waar twintig jaar 
geleden nog aardappels 
verbouwd werden, ontdek 
je een kleinschalig 
beekdallandschap met 
hooilandjes, houtwallen en 
bosjes.

 Uffelte – Landgoed  
 Rheebruggen (3 km)

‘Een goed bewaard 

geheim’ heeft Het 
Drentse Landschap haar 
Landgoed Rheebruggen 
wel eens genoemd. Smalle 
bospaden en zandwegen 
brengen je door de land-
goedbossen en langs de 
akkertjes, het weiland 
en de boerderijen van 
Rheebruggen. Kijk op het 
YouTube-kanaal van Het 
Drentse Landschap voor 
een filmpje over deze 
route.

 Vledder – Landgoed   
 Vledderhof (8,5 km)

Vanuit Vledder loop je over 
de es naar De Vledderhof. 
Het oude productiebos 
rond het witte landhuis 
is veranderd in een 
natuurlijk bos met bomen 
in alle soorten en maten en 
prachtige graslandjes.

 De Wijk – ’t Ende aan  
 de Reest (6 km)

Vanaf de monumentale 
boerderij ’t Ende op 
de oever van de Reest 
maak je een ommetje 
door de oude hooilanden 
aan weerszijden van 
het beekje. Een tweede 
ommetje brengt je naar het 
stille bos op het vroegere 
Stapelerveld.

 Zweeloo – De Stroeten  
 (5,5 km)

Verstopt tussen de 
houtwallen van de essen 
van de dorpen Zweeloo  
en Benneveld liggen  
De Stroeten. In het 
grasland begint een  
zijloopje van de Wester-
stroom. In het voorjaar 
staan de beekdallandjes 
volop in bloei.

10 routes voor 
rustzoekers

Op eindjeomindrenthe.nl vind je tientallen wandelroutes en fietstochten door de mooiste stukjes 
Drenthe. Op deze website heeft Het Drentse Landschap alle routes gezet die ze al  jaren voor 
haar beschermers maakt. Je kunt ze gratis downloaden en eropuit trekken om Drenthe te komen 
ontdekken!

Een eindje om in Drenthe…
BEDRIJFSSPONSOREN

Drenthe telt zo’n veertig windmolens 
provincies, twaalf daarvan zijn in het 
bezit van Het Drentse Landschap. Mensen 
komen graag even bij een molen kijken. 
Jermo Tappel, monumentenbeheerder bij 
Het Drentse Landschap, omschrijft ze als 
‘werktuigbouwkundige wonderen en bakens  
in het landschap’. 

Molens hebben een belangrijke rol in het dorpsleven. 
Je bent pas thuis als je de molen in de verte ziet. 
Toeristen komen erop af om iets van de geschiedenis 
te weten te komen en het is natuurlijk sowieso een 
leuk uitje.

De meeste Drentse molens worden gerund door 
groepen vrijwilligers die graag alles over hun molen 
vertellen. Vaak is er ook een kleine winkel, waar je 
meel en andere producten kunt kopen, zoals bij de 
Paiser Meul in Peize en De Bente in Dalen, waar je 
bakkersproducten kunt kopen. De Bente is overigens 
de oudste molen van Drenthe en dateert van 1814.
De meeste molens zijn gebouwd om koren tot meel 
te malen, maar er zijn ook die voor een andere 
functie zijn gebouwd, zoals het ‘slaan’ van olie. 
Een mooi voorbeeld hiervan is de molen Woldzigt 
in Roderwolde. Via een ingenieus systeem wordt 
hier de windkracht gebruikt om olie uit lijnzaad te 
persen. Overigens wordt in deze molen ook koren 
gemaald. Een molen met een dubbele functie dus. 

Met hart en ziel
De vrijwillige molenaars zetten zich met hart 
en ziel in voor hun molen. Hun inzet is van 
wezenlijk belang, omdat nog meer dan voor andere 

monumenten geldt dat ze moeten draaien om ze 
te kunnen behouden. Door de molen regelmatig in 
gebruik te nemen, blijven de onderdelen van  
de molen in goede conditie. De molenaar houdt 
samen met andere vrijwilligers de molen schoon  
en repareert onderdelen als het nodig is. Het  
Drentse Landschap blijft als eigenaar meestal  
op de achtergrond en komt alleen in actie als de 
vrijwilligers meer hulp nodig hebben.

De molen is een machine die de kracht van de  
wind veilig en gecontroleerd moet overbrengen. 
Als de molen een flinke wind in de zeilen heeft en 
soepel draait, hoort de molenaar zijn molen ‘zingen’. 
Op zo’n moment is de molenaar pas écht gelukkig.

De molens van Het Drentse Landschap
De meeste molens zijn in de zomermaanden te 
bezoeken, vooral op zaterdag. (Mogelijk gooit de 
coronacrisis nog een tijdje roet in het eten bij 
bezichtigingen binnen.)

• Molen De Hoop, Asserstraat 36, Norg
• Molen Woldzigt, Hoofdstraat 58, Roderwolde
• Tichelwerk, Moleneind 4, Foxwolde
• Paiser Meul, Molenpad 1, Peize
• Molen De Eendracht, Broek 64, Gieterveen
• Jantiena Hellingmolen, Molenwijk 13, Aalden
• Molen Albertdina, Markeweg 32, Noord-Sleen
• Molen De Hoop, Drostenstraat 16, Sleen
• Molen De Hoop, Middendorp 6, Wachtum
• Molen Jan Pol, Molenwijk 8 Dalen
• Molen De Bente, De Bente 40, Dalen
• Molen De Arend, Krimweg 58, Coevorden

Molens: bakens in het landschap
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Eindjeom
indrenthe.nl
De mooiste 
wandel- en 
fietsroutes 
in Drenthe op 
je smartphone

Eindjeomindrenthe.nl kun je op verschillende 
manieren gebruiken.
> Kies de ONLINE versie als je onderweg 

voldoende bereik hebt. Dankzij GPS zie je 
onderweg precies waar je bent en hoe je 
verder moet.

> Download de route thuis als PDF op 
je telefoon en je hebt routekaart, 
routebeschrijving en allerlei extra 
informatie onderweg steeds bij je.

> Download het GPX-bestand van de route  
en loop de route via GPX.



FUNCTIE
schaapherder

Het Drentse Landschap

WERKZAAMHEDEN
Ik ben inmiddels de tweede generatie 

schaapherder en ik doe dit werk professioneel 
sinds 1991. Ik hoed voor Het Drentse Landschap 

een kudde Schoonebeker heideschapen in 
het Nationaal Park Drents-Friese Wold op het 

Doldersummerveld en het Wapserveld. De kudde 
telt op dit moment inclusief lammeren zo’n  

550 dieren. Ik kan ze precies dáár laten eten, 
waar het nodig is. Zodoende kan ik er ook voor 

zorgen dat ze zeldzame planten ontzien.

MEEST BIJZONDERE PLEK IN DRENTHE
De meest bijzondere plek in Drenthe is voor  

mij – uiteraard zou ik bijna zeggen – het 
Drents-Friese Wold. Er is daar qua landschap 

ontzettend veel variatie te vinden. Met een 
oppervlak van een dikke 6000 hectare kan het 

Drents-Friese Wod nog heel veel rust kan  
bieden aan natuur en mens.

MIJN TIP VOOR JOU
Ik heb meer één tip: ga wandelen!

Catrinus Homan

 

 
 
 
 

Warenhuis Vanderveen
Warenhuis Vanderveen bestaat 
sinds 1897 en is hét shop-in-shop 
warenhuis van Noord-Nederland, 
met een uitgebreid assortiment 
mode, horeca, vrije tijd, diensten 
en wonen. Wilt u ontspannen 
winkelen, een heerlijk hapje 
eten en vriendelijk en vakkundig 
geholpen worden? Kom dan naar 
Warenhuis Vanderveen in Assen.
www.vanderveen.nl
 
 
 

Bork Groep
Bork verwijdert gebouwen geheel 
of gedeeltelijkals ze niet langer 
gezond en veilig kunnen worden 
gebruikt. In zijn aanpak stelt 
Bork omgeving, mens en milieu 
centraal. We zorgen voor een 
veilige omgeving en een circulaire 
toekomst. Net als Het Drents 
Landschap niet alleen voor de 
huidige generatie, maar ook voor 
die na ons…
www.borkgroep.nl 
 

 

Dunnewind Groep Ommen
Dankzij onze innovatieve en 
creatieve aanpak, de inzet van 
het juiste personeel en materieel, 
kunnen wij een scala aan 
diensten leveren in grond-, weg- 
en waterbouw en in de land- en 
bodemsaneringen. Onze passie 
voor het uitvoeren projecten in de 
natuurbouw zit diepgeworteld in 
onze organisatie en we zetten ons 
in voor het herstel en verbeteren 
van de bestaande natuur en het 
creëren van nieuwe natuur. Daar 
vinden Het Drentse Landschap en 
wij elkaar.
www.dunnewindgroep.nl
 
 
 
 
 
 
 

Bouwcenter Concordia en 
Concordia Keuken & Bad
We zijn trots om een bijdrage 
te leveren aan duurzame en 
praktische bouwoplossingen. 
Vanuit vijftien Bouwcenter 
Concordia en Concordia 
Keuken & Bad vestigingen in 
Noord-Nederland bouwen we met 
duurzame materialen aan een 
leefbaar en toekomstbestendig 
Drenthe. Of het nu gaat om 
nieuwbouw, renovatie, gevel- 
bekleding, tegels of complete 
badkamers en keukens.
www.bouwcenterconcordia.nl 
|www.concordiakeukenenbad.nl 
 

 
 

 

Groenvoorzieningsbedrijf 
Hilko Bakker BV
Hilko Bakker is uw bedrijf voor 
alle voorkomende werkzaam-
heden in het groen. We zijn 
meer dan een hoveniersbe-
drijf. Met ons team van tien 
collega’s verrichten wij alle 
voorkomende werkzaamheden 
in en rondom tuinen, bedrijven-
terreinen en landschappen. 
Of het nu gaat om ontwerp, 
aanleg, onderhoud of renovatie. 
Groenvoorzieningsbedrijf Hilko 
Bakker realiseert uw project met 
oog voor service en kwaliteit.
www.hilkobakker.nl 
 
 
 
 
 
 

Visser Assen
Sinds de oprichting in 1974 is 
Visser Assen al de toonaan-
gevende leverancier voor alle 
producten voor de bouw-, GWW- 
en infrasector vanuit het mooie 
Assen. Het leveringsprogramma 
van Visser Assen richt zich op 
producten uit zes verschillende 
werkgebieden die via onze 
webshop te bestellen zijn.
www.visser-assen.nl
 
 
 
 

Afier Accountants + 
Adviseurs
Natuurlijk zijn Afier Accountants 
+ Adviseurs goed in hun vak, 
maar dat is niet genoeg. Een 
goede klantrelatie gaat verder 
dan dat. We focussen op heldere 
communicatie en de relatie 
tussen adviseur en ondernemer, 
bestuurder of toezichthouder. 
‘Mensen voor cijfers’, dat is het 
motto van Afier. We laten u graag 
onze meerwaarde ervaren!
www.afier.com 
 
 

De Friesland
De natuur is goed voor je. 
Het Drentse Landschap en 
De Friesland hebben daarom 
speciaal voor natuurliefhebbers 
het ‘Groen & Fit Collectief’. Als 
beschermer van de Het Drentse 
Landschap krijg je in dit collectief 
veel voordelen, zoals:
• 4 procent korting op de Alles 
Verzorgd Polis 
• 8 procent korting op de 
aanvullende verzekeringen
www.defriesland.nl/
zorgverzekering/collectieve-
zorgverzekering/groen-en-fit

Drenthe heeft prachtige 
natuurgebieden. ROEG! wijst 
je de weg! Er valt zoveel te 
ontdekken in het Drentse 
landschap. Elke zaterdag 
laat een boswachter in het 
tv-programma ROEG! van 
RTV Drenthe zien wat er leeft, 
bloeit en groeit in de Drentse 
natuur.

Onlangs liet ROEG! drie 
bijzondere wandelingen in 
Drentse natuurgebieden zien.

Het weidse en stille Hijkerveld
Het Hijkerveld laat je genieten 
van vergezichten en een 
schilderachtige horizon. Het 
is het domein van een kudde 
schapen en op het Landgoed 
Hooghalen kun je ook Schotse 

hooglanders tegenkomen. ‘Ze 
zorgen voor mooie overgangen 
tussen gesloten bos en open 
grasland’, vertelt ecoloog 
Bertil Zoer van Het Drentse 
Landschap in de uitzending. 

Het oeroud sprookjes- 
achtige Mantingerbos
In het Mantingerbos staan 
reusachtige hulstbomen en 
op deze plek bepalen bomen 
al eeuwenlang het landschap. 
‘Het mooiste van dit bos is de 
bodem waar we op staan. We 
durven wel te stellen dat deze 
bodem tienduizend jaar oud 
is’, vertelt boswachter Tineke 
Bouwmeester van Natuur-
monumenten. Op die oude 
bosgrond groeien planten 
die alleen daar gedijen.

Verrassende dalen en 
hoogtepunten op de Hondsrug
De Hondsrug is de kenmer-
kende heuvelrug die van 
Groningen naar Emmen loopt. 
Het Hondsruggebied is een 
van de oudste cultuurland-
schappen van Nederland. De 
bewoningsgeschiedenis begon 
al in de ijstijden.  
Ruim tweehonderd kilometer 
aan wandelpaden liggen  
klaar om ontdekt te  
worden.

Op de website www.roeg.tv 
kijk je de uitzendingen
terug en vind je het laatste 
natuurnieuws en -achter- 
gronden. 

Drukte in de natuur

Visser Assen
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Veenhuizen
P A D E N O N V R Ĳ E S S E R H E E M

A D N E D G E E L P R E V G T H C U T

U G N D E N S T R A F G E S T I C H T

P N E Z I U H N E E V S M I S D A A D

E I T V B E K A A S C H O O G V E E N

R W N I A E H U W H L A D K E E B F A

V E E N O N T G I N N I N G S D O R P

N R M T S E G E I D E G K O D C R N E

E E U N N T D E R D R I M U H O O T D

Z L N E L E R E N O A M N T N R R M L

E D O M N A N A O I E D E O G S E P E

W E M I A T N T F R S L L E L T T A V

A R S R H A S D S K O M R E Z O F H N

N F K E U T L C L Ë O H U E W E K C E

D G Ĳ P E U H L R O A L L S I M L S D

E O R X W A T V U V P A O T E A E D R

L E E E N S E A E S A E C N A U B N O

E D R S V E E N N R T A R N I I M A O

N K T E N B E D E L A A R S D E R L N

ACTIEF

BEDELAARS

BEEKDAL

BID

BIER

DORP

DRENTHE

ESSERHEEM

EXPERIMENT

FOCHTELOËRVEEN

GESCHIEDENIS

GESTICHT

GEVANGENISMUSEUM

GROOTSTE

HOOGVEEN

KAAS

KOLONIEN

KUNST

LAAN

LANDLOPERS

LANDSCHAP

MAALLUST

METZELAAR

MISDAAD

NATUUR

NOORDENVELD

NORGERHAVEN

OMMERSCHANS

ONVRĲ

PADEN

PAND

PAUPER

RĲKSMONUMENTEN

STRAF

STRAFKOLONIE

TUCHT

VEEN

VEENHUIZEN

VEENONTGINNINGSDORP

VERPLEEGDEN

WANDELEN

WELDADIGHEID

WERELDERFGOED

WERK

WEZEN

Oplossing

                  

Ga op zoek naar alle woorden uit de opgegeven lijst. Deze woorden 
kunnen zowel van links naar rechts als van rechts naar links 
geschreven zijn, en zowel horizontaal als verticaal als diagonaal. 
Dezelfde letters kunnen meerdere keren gebruikt worden. 
Gevonden woorden dienen te worden doorgestreept. De letters 
die niet zijn gebruikt vormen de oplossing van de puzzel. Stuur de 
oplossing naar communicatie@drentslandschap.nl en ding mee 
naar een exclusieve rondleiding op het landgoed.
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Woordzoeker 

Orvelte
In Orvelte waan je je helemaal terug in de 
tijd. Zodra je over de klinkerweggetjes en 
kinderkopjes het knusse dorp binnenstapt, 
sta je tussen schitterende monumentale 
boerderijen en woningen. Op de boerenerven 
bloeien de bloemen, overal staan statige 
bomen.

In Orvelte vind je onder andere een grote 
schaapskooi, een ouderwets snoepwinkeltje, proef 
je kazen in het melkfabriekje en ruik je de geur 
van warme appeltaart in het Bakkershoes. Brood 
of een goed gevulde picknickmand haal je bij De 
Gulden Stoet. Bij Zoo Bizar zie je bijzondere dieren 
en bij professor Pannenkoek haal je granen voor het 
bakken van je perfecte pannenkoek.

Ken je Jan, Jans en de kinderen nog? Het Jan Kruis 
museum in Orvelte is helemaal gewijd aan het werk 
van de bedenker van Jan, Jans en de kinderen en is 
zeker een bezoek waard. In het Ottenshoes ontdek je 
hoe Drentse boerengezinnen vroeger leefden. Verder 
zijn er allerlei bijzondere winkeltjes in het dorp, 
zoals De Freule en Groeten uit Orvelte.

Bij het Tourist Info kantoor aan de Dorpsstraat 1a 
staan de vrijwilligers je graag te woord. Ze helpen bij 
het vinden van fiets- of wandelkaarten, Ook worden 
er in de winkel allerlei souvenirs verkocht. Ook 
kun je bij de Tourist Info terecht voor uitgebreide 
informatie over Het Drentse Landschap.

Ga terug in de tijd en beleef Orvelte.

Orvelte lijkt
een levend 

geschiedenisboek 
met een historie 

die doorloopt  
tot 2021.  

Eigenlijk hebben 
we al veel te veel 

verklapt…  
Kom naar Orvelte 
en beleef het zelf!

De coronacrisis heeft de afgelopen anderhalf 
jaar wandelen en fietsen in de natuur ongekend 
populair gemaakt. Het werd druk de Drentse 
natuur. Soms zo druk dat rayonbeheerder 
Harald de Graaff en zijn collega’s bij Het  
Drentse Landschap bezoekers regelmatig 
moeten wijzen op de spelregels…

Iedereen mag zo maar gratis en voor niets de 
terreinen van Het Drentse Landschap bezoeken. 
Slechts een handjevol gebieden is niet toegankelijk 
om de bijzondere planten en dieren daar alle rust te 
gunnen. Bij de toegang tot de overige terreinen van 
Het Drentse Landschap vind je op een groen bordje 
de spelregels die daar gelden. Steeds staat er dat je 
er alleen tussen zonsopgang en zonsondergang mag 
vertoeven en dat je op de paden moet blijven.

Regels
Soms gelden er extra regels. Voor de bezoekers 
met honden hanteert Het Drentse Landschap 
eenvoudige regels. Als ergens runderen lopen, mag 
je er met een aangelijnde hond komen. Lopen er 
schapen, dan is de toegang voor honden helemaal 
verboden en mag je er dus ook met een aangelijnde 
hond beslist niet op. Harald de Graaff ziet elk jaar 
wel een paar keer hoe het met honden verschrik-
kelijk fout kan gaan: ‘Vaak zijn het mensen die 
denken dat de regels voor hen niet gelden omdat 
ze hun hond goed onder appèl denken te hebben. 
Tot hij de schapen in de neus krijgt en weg sprint. 
Ongelooflijk, wat zo’n ontketende hond in een paar 
minuten kan aanrichten!’

De Graaff en zijn collega’s zijn dagelijks op de 
terreinen van Het Drentse Landschap te vinden.  
Ze zien dat de coronacrisis allerlei mensen de  
natuur in gebracht heeft die er daarvoor nooit 

kwamen: ‘Wij zijn gastheer en we proberen het onze 
gasten zoveel mogelijk naar hun zin te maken. Je 
merkt snel dat sommigen niet weten hoe het op onze 
terreinen toegaat. Even met ze praten doet in negen 
van de tien gevallen wonderen. Maar soms moet je 
echt optreden. Dat mogen we, want we zijn ook boa, 
ofwel buitengewoon opsporingsambtenaar. Als het 
moet, maken we proces-verbaal op en schijven we 
een boete uit. Gelukkig hoeft het vaak niet zo ver te 
komen.’ Sinds kort heeft Het Drentse Landschap 
part-
time een boa in dienst die zich uitsluitend  
met het toezicht op haar terreinen bezighoudt.

Verstoring
Regelmatig wordt Harald de Graaff geconfron-
teerd met het werk van ‘schatgravers’ die met een 
metaaldetector kriskras door de natuur banjeren. 
Zelfs fotografie kan een hobby zijn waar ze in een 
natuurgebied niet bepaald om zitten te springen, 
vertelt hij: ‘Er is natuurlijk helemaal niks mis met 
mensen die de schoonheid van de natuur willen 
vastleggen. Toch kijk je wel raar op als je iemand 
op een groep Schotse hooglanders ziet afstappen 
met zijn telefoontje om zo’n schattig kalfje van heel 
dichtbij te fotograferen. Zo iemand heeft geen flauw 
idee wat voor stress hij bij de dieren veroorzaakt, 
maar ook dat hij zo zelf echt reëel gevaar loopt.’
‘Wat we de laatste tijd ook veel zien is dat mensen 
wildcamera’s neerhangen in  onze terreinen zonder 
toestemming. En wat denk je van de melding die we 
laatst kregen dat iemand zijn drone vlak boven twee 
kraanvogels met hun jong liet vliegen. Hebben zulke 
mensen écht niet door hoe ze daar de rust aan het 
verstoren zijn?’ Gelukkig zijn het uitzonderingen, 
voegt De Graaff er meteen aan toe. Dat het drukker 
geworden is in de Drentse natuur, we zullen eraan 
moeten wennen.



In het licht van een lantaarnpaal, onder het 
bruggetje midden in een klein Drents dorp. 
Het is er stil, de mensen slapen. De laatste 
druppel water glijdt uit zijn haar, er hangen 
spinnenwebben slordig, maar charmant achter 
haar oor. Een spontane ontmoeting, ze wisten 
niet van elkaars bestaan….

Dit zou het begin kunnen zijn van een mooie 
liefdesroman of een bloedstollende thriller. Twee 
otters die elkaar plotseling tegenkomen in een 
Drents kanaaltje. Otters nemen niet snel risico’s. Ze 
hebben beslist voorkeur voor duistere bruggetjes om 
even bij te komen.

Solisten
Otters stellen hun solistische bestaan op prijs. 
Zozeer zelfs dat andere otters alleen met een goede 
reden in hun nabijheid worden getolereerd. En zoals 
zo vaak geldt in het dierenrijk, is voortplanting zo’n 
goede reden.

Communicatie is het begin van een goede relatie. En 
geheel in de stijl van onze coronatijd doen otters dit 
ook voor een groot deel op afstand. Door markante 
plekken in het landschap met hun geur te markeren 
vertelt de ene otter de ander zijn of haar verhaal. 
Zo legt hij zijn kaarten op tafel en kan zij ja of nee 
zeggen.

Aanwinst
Dat otters stedelijke gebieden niet mijden, blijkt 
wel uit de waarnemingen die vrijwilligers deden 
tijdens de jaarlijks otter-monitoring voor het 
Netwerk Ecologische Monitoring. Otters leiden een 
verborgen bestaan en kunnen langere tijd onder 
de radar blijven. Het dier laat aan sporen zoals 
pootafdrukken, geurende uitwerpselen of wild- 
camera-beelden zien dat hij de tocht ondanks het 
drukke wegennet heeft overleefd. 

 

De ontdekking van ottersporen tovert altijd een 
glimlach op het gezicht van de vinder. Ook terrein-
beheerders van natuurorganisaties zijn terecht blij. 
Zo’n toppredator is over het algemeen genomen een 
aanwinst in hun gebied.

In verschillende waterrijke terreinen van Het 
Drentse Landschap heeft de otter inmiddels zijn 
sporen achtergelaten. Zulke gebieden mag je niet 
onderschatten in hun waarde voor het voort- 
bestaan van dit nog steeds zeldzame dier. Het 
Hunzedal is zo’n gebied van Het Drentse Landschap 
dat via Tusschenwater in verbinding met het 
Zuidlaardermeer staat. Kortgeleden verongelukte 
hier een otter op het asfalt.

Knelpunten
CaLutra is de otter- en beverwerkgroep van de 
Zoogdiervereniging. Om het succesverhaal van 
de otter te vieren heeft de werkgroep 2021 tot het 
Jaar van de Otter uitgeroepen. De werkgroep wil 
dit jaar de knelpunten waar de otter mee te maken 
heeft, zo goed mogelijk onder de aandacht brengen. 
Jaarlijks sterven er maar liefst zo’n honderd otters in 
het verkeer in Nederland. Ook in Drenthe zijn veel 
watergangen in waterrijke gebieden niet naadloos 
met elkaar verbonden. Sommige bruggen zijn zelfs 
een regelrechte nachtmerrie in de beleving van 
de otter. Als een otter een brug namelijk alleen 
zwemmend kan passeren, dan durft hij dat niet en 
zal hij het risico nemen de weg boven de brug over 
te steken met alle risico’s van dien…

Herinrichting van wegen en watergangen 
biedt nieuwe kansen voor deze zeer welkome 
nieuwkomers. Door aan de otter te denken in 
de ontwerpfase kun je grensoverschrijdende 
otterliefdes helpen creëren, waar trouwens ook 
andere dieren van kunnen meeprofiteren.

Meer weten over het Jaar van de Otter?  
Kijk op jaarvandeotter.nl.

Al vier jaar wordt er met man en macht gewerkt 
aan de restauratie van de indrukwekkende 
zeventiende-eeuwse havezate Oldengaerde bij 
Dwingeloo. Een jaar geleden is de restauratie 
van het huis zelf klaar. Momenteel wordt het 
oude bouwhuis naast het grote huis onder 
handen genomen. Sinds kort kun je in de oude 
havezate logeren in twee prachtige suites.

Om de monumentale panden en het oude landgoed 
zo goed mogelijk te behouden hebben de eigenaren 
hun Oldengaerde in 2013 overgedragen aan Het 
Drentse Landschap. De restauratie van de havezate 
is de grootste klus tot nu toe in de geschiedenis van 
Het Drentse Landschap geworden. Het bouwhuis 
van Oldengaerde, dat in 2021 wordt aangepakt, 
was de boerderij van het landgoed. Behalve als 
woning van de pachtboer van Oldengaerde had het 
bouwhuis een grote schuur voor de koeien, varkens 
en paarden en voor de opslag van hooi en rogge.

Logeren op Oldengaerde
In het rechterdeel van de havezate zelf zijn 
inmiddels twee schitterende appartementen  

gerealiseerd die als vakantiesuites verhuurd  
worden. Frank van der van Het Drentse  
Landschap vertelt enthousiast over de nieuwe 
appartementen: ‘Je kunt nu zelf ervaren hoe het is  
om op zo’n voorname plek te verblijven. Ik denk  
dat de plek daarom alleen al uniek is in Drenthe.  
We hebben ze genoemd naar twee belangrijkste 
families in de historie van Oldengaerde: de 
families Van Echten en Van Dongen.’ De suites zijn 
comfortabel ingericht met een woon/eetkamer,  
een keuken, een slaapkamer en een badkamer.  
De inrichting bestaat deels uit historisch meubilair. 
Je komt binnen via de hoofdentree en gaat via de 
monumentale trapopgang naar de verdieping waar 
de suites zich bevinden. Vanuit de grote vensters in 
de kamers heb je het mooiste uitzicht op de tuin en 
het park van Oldengaerde.

Herinrichting van wegen en watergangen 
biedt nieuwe kansen voor deze zeer welkome 
nieuwkomers. Door aan de otter te denken in 
de ontwerpfase kun je grensoverschrijdende 
otterliefdes helpen creëren, waar trouwens ook 
andere dieren van kunnen meeprofiteren.

Het Jaar van de Otter Dit jaar restauratie Oldengaerde
bij Dwingeloo gereed

Met je smartphone op zoek
in het Assen van lang geleden 
Expeditie Van Lier

Deze bijdrage is geschreven door Cindy de Jonge-Stegink

FUNCTIE
terreinmedewerker

Het Drentse Landschap

WERKZAAMHEDEN
Als terreinmedewerker heb je bij ons een hele 

lijst dingen te doen. Denk aan planten, maaien, 
hooien, snoeien, zagen, schoonmaken en 

repareren. Ik verzorg Schotse hooglanders, 
repareer afrasteringen, zet vangkokken neer, 
zorg voor nieuwe bankjes, zet borden neer en 

paaltjes van wandelingen. Kortom: je verveelt je 
nooit en je bent de hele dag buiten.

MEEST BIJZONDERE PLEK IN DRENTHE
Voor mij is dat de omgeving van het dorp 

Meppen waar ik ben opgegroeid en waar ik 
nog steeds woon. Ik hou hier van de rust en de 

ruimte. Bij Meppen heb je erg mooie stukjes 
natuur zoals De Palms met zijn jenever-

besstruwelen en de mooie houtwallen langs de 
Broekstroom. Verder vind ik het Hijkerveld en 
het Groote Zand van Het Drentse Landschap 

erg mooie heidegebieden door de glooiing in het 
landschap. Ik werk er graag, op z’n mooist is het 

daar als de heide in bloei staat.

MIJN TIP VOOR JOU
Een wandeling over het Hijkerveld maken en de 

weidsheid van het gebied ervaren.

Robin Carabain

 

 
 

Schildersbedrijf en  
Colors@Home Westerbeek
U vindt ons in het mooie dorp 
Zuidwolde. Schildersbedrijf en 
Colors@Home Westerbeek is een 
familiebedrijf dat zijn oorsprong 
heeft in het jaar 1870. Wij staan 
voor duurzaamheid en kwaliteit. 
Dankzij jarenlange ervaring 
weten we alles over de juiste 
toepassingen met betrekking 
tot schilderwerkzaamheden en 
stoffering. Voor een vakkundig 
advies en een prima resultaat 
staan wij garant!
www.westerbeek-schilders.nl 
 
 
 

Harwig Installatietechniek
Harwig Installatietechniek is met 
Drentse nuchterheid en persoon-
lijke betrokkenheid al meer dan 
110 jaar een betrouwbare expert 
op het gebied van installaties. 
Elektrotechniek, beveiligings-
techniek en installatie- 
techniek: wij beheersen het 
allemaal. We zijn onderdeel van 
de samenleving door actief bij 
te dragen aan een leefbare en 
florerende regio. Het welzijn en 
de ontwikkeling van de regio 
liggen ons na aan het hart.
www.harwig.nl 
 
 
 

Fuhler
Fuhler is een allround aannemer 
in de grond-, weg- en waterbouw 
met vanuit oorsprong werkzaam-
heden in loonwerk, grondverzet 
en recycling. Laagdrempeligheid 
is bij ons belangrijk. We reageren 
met hetzelfde enthousiasme op 
vragen van particulieren als van 
grote bedrijven. Onze werkwijze 
kenmerkt zich door een hoge 
mate van betrokkenheid bij elk 
project.
www.fuhler.com

Attero BV
www.attero.nl

Avitec infra & milieu NV
www.avitec.nl

Bouwbedrijf Bruins Slot 

Caraad Belastingadviseurs
www.caraad.com

Chateauhotel en  
Restaurant De Havixhorst
www.dehavixhorst.nl

Construct-ID  
aannemingswerken 
www.construct-id.nl

Cor Buist
www.corbuist.nl

De Roo Drente BV
www.deroodrente.nl

Drukkerij van Gorcum
www.veldhuis.nl

Elton BV
www.elton.nl

Friesland Campina
www.frieslandcampina.com

Harms rietdekkersbedrijf 
Rolde 
www.rietdekkerharms.nl

Herfst & Helder BV
www.herfstenhelder.nl

Installatiebedrijf  
Dick Sjabbens
www.dick-sjabbens.nl

MUG Ingenieursbureau BV
www.mug.nl

Polytec Nederland BV
www.polytec.nl

Roel Peeters
www.roelpeeters.nl

Roelofs Zandwinning BV
www.roelofsgroep.nl

Royal Haskoning DHV
www.royalhaskoningdhv.com

T.D.S. Schoonmaakservice 
VOF
www.tds-smilde.nl

Vandersalm Bouwk. ontwerp 
en adviesbureau v.o.f.
www.vandersalm-boa.nl

VNO-NCW Noord / MKB 
Nederland Noord
www.vnoncw-mkbnoord.nl

Waterbedrijf Groningen
www.waterbedrijfgroningen.nl

BEDRIJFSSPONSOREN

Spacetime Layers
Voor Expeditie 
van Lier heb je 
app Spacetime 
Layers nodig. 

De app is gratis 
te downloaden 
via Google Play 
of de App Store. 

Download de app 
voordat je op pad 
gaat. Bij de eerste 
keer gebruik van 

de app moet je 
je registreren 

met je mailadres. 
Op de website 
van het Drents 

Museum staat een 
handleiding hoe je 
de app en route(s) 
kunt downloaden: 
drentsmuseum.nl/
expeditie-vanlier.

Expeditie van Lier is de 
leukste speurtocht naar het 
verleden. Kinderen van vier 
tot en met twaalf jaar kunnen 
met hun telefoon op expeditie 
door de stad Assen. Tijdens 
de route ga je terug naar de 
achttiende eeuw. Toen woonde 
ontvanger-generaal Johannes 
van Lier op het huis Overcingel. 
Samen met hem ga je op 
ontdekkingstocht door Assen. 

• Expeditie van Lier is 
anderhalve kilometer lang 
en start bij het hek van 
landgoed Overcingel aan de 
Oostersingel 27 in Assen. 
Je kunt de tocht op je eigen 
moment gaan maken.

• Er zijn twee verschillende 
routes beschikbaar: voor 
kinderen van 4 t/m 7 jaar en 
8 t/m 12 jaar.

• Onderweg beantwoord je 
vragen waarmee je letters 
verzameld. Schrijf de letters 

op het antwoordenkaartje 
en maak kans op een gaaf 
cadeau.

• Het antwoordenkaartje 
is te downloaden via 
drentsmuseum.nl/expeditie-
vanlier.

• Expeditie van Lier is een 
initiatief van het Drents 
Museum, het Drents Archief, 
Het Drentse Landschap en 
ICO Centrum voor Kunst & 
Cultuur.

De Van Dongen 
Suite en de Van 

Echten Suite  
zijn tweepersoons 

vijfsterren-
appartementen.  
Je kunt ze huren 

via de website 
www.buiten- 

levenvakanties.nl. 
Op deze site kun 
je onder andere 

alle tien bijzondere 
vakantiehuizen 
van Het Drentse 

Landschap boeken.



Voor meer 
informatie over 

het programma en 
voor het reserveren 
van kaarten kun je 

terecht op  
www.festival-
veenhuizen.nl.

Tegen het decor van historische gebouwen, 
statige lanen en wondermooie natuur is op 
20 en 21 augustus 2021 het intieme Festival 
Veenhuizen met concerten, pop-up optredens, 
wandelingen en gezellige plekken voor een 
hapje en een drankje. Festival Veenhuizen is 
een uniek zomerfestival met klassieke muziek 
en verwante genres.

De programmering van het festival is dit jaar in 
handen van Fuse, een veelzijdig ensemble dat al 
jaren op het podium staat en in 2019 de Edison 
Klassiek publieksprijs in de wacht sleepte. Sinds 
2015 zijn ze vaste gast in het tv-programma Podium 
Witteman. Het muzikale DNA van Fuse en de frisse 
blik van de zes orkestleden op klassieke muziek en 
verwante genres zijn ongetwijfeld terug te zien en 
te horen op Festival Veenhuizen. Het belooft een 
avontuurlijk programma te worden met een mix van 
ervaren muzikanten en aanstormende talenten die 
bruisen van de creativiteit.

Fuse zegt zelf over hun festival: ‘We zijn vereerd  
om de programmering voor Festival Veenhuizen  
te mogen doen. We hebben gezocht naar een 
uitbundige en fantasierijke line-up en dat is gelukt! 
Tegen het historische decor van dit prachtige gebied 
– boordevol verhalen en unieke concertlocaties – 
zal er van alles te beleven zijn. We hebben muzikale 
vrienden uitgenodigd en artiesten waar we zelf fan 
van zijn, waar we mee hebben samengewerkt, die  
ons verrast en betoverd hebben.’

Avontuurlijk programma
Festival Veenhuizen heeft voor ieder wat wils: van 
de mooiste klassieke muziek en jazz tot wereldse 
volksmuziek, dans, poëzie en spannende kruis- 
bestuivingen. Het programma start op vrijdag  
20 augustus met een feestelijke openingsavond 
waar je getrakteerd wordt op twee concerten op 
twee verschillende locaties. Op zaterdag zijn er de 
hele dag concerten te beleven op allerlei prachtige 
locaties, verspreid over heel Veenhuizen.

Een tipje van de sluier:
• Het Margaretha Consort speelt prachtige 

zeventiende-eeuwse barokmuziek in de 
Koepelkerk.

• Slagwerker Dominique Vleeshouwers en danser 
Redouan brengen een verrassend optreden op 
heel bijzondere locatie.

• Het Nieuw Amsterdamse Klarinet Kwartet brengt 
Mahler ‘blaasingwekkend’.

• Rising star Fuensanta zal het buitenpodium bij 
Coco Maria verwarmen met haar eigen muziek 
en tienkoppige band.

• Fuse zelf is ook in verschillende samenstellingen 
te zien. Zo speelt violiste Emma met haar zus 
altvioliste Sofie, gaan Julia en Xavi Torres een 
viool-piano duel aan, sluit drummer Daniel aan 
bij Marius Preda en zijn zoons en geeft Adriaan 
met zijn kwartet Quinitique een eigenzinnig 
zonsondergangconcert.

Plek vol verhalen
Raak gevangen door de muziek in een omgeving 
die meer dan anderhalve eeuw afgesloten was van 
de rest van de wereld. Veenhuizen is een plek vol 
verhalen. Bezoek optredens op historische locaties, 
maak een literair-muzikale wandeling of word 
verrast door een concert vanaf je terrasstoel bij 
de lokale horeca. Proef het lokaal gebrouwen bier 
bij Maallust, de handgemaakte friet bij Piepers & 
Paupers of combineer een lunch met muziek bij 
Bitter & Zoet.

Festival Veenhuizen gaat door
op 20 en 21 augustus

Ontdek klassieke muziek van topmusici op een bijzondere locatie ...

Uko Vegter is hoofd van het Team Natuur 
en landschap van Het Drentse Landschap. 
Hij vertelt over de stand van de Drentse 
natuur in het afgelopen jaar. Een verhaal met 
zorgwekkende ontwikkelingen, maar ook met 
positieve verrassingen.

Nieuwe natuur ‘Het afgelopen jaar hebben we 
enkele nieuwe natuurontwikkelingsprojecten bij 
de Hunze en het Oude Diep kunnen uitvoeren. 
Opvallend was hoe snel de natuur reageerde op 
nieuwe kansen die haar worden geboden. Zo was bij 
het Oude Diep direct na de werkzaamheden al de 
kleine plevier te zien langs de zandige beekoever. 
En in het Hunzedal zagen we vorig jaar in de net 
ingerichte gebieden meteen al sporen van bevers en 
otters. Mooie resultaten dus.

Lepelaars en kraanvogels ‘Een gebied dat zich 
ronduit opzienbarend ontwikkelt, is het nieuwe 
gebied Tusschenwater in het Hunzedal bij De 
Groeve, een van onze meest waterrijke natuur-
gebieden. Vorig jaar zomer telden we er op één  
dag dertig lepelaars en tientallen zilverreigers en 
blauwe reigers. Ander prachtig nieuws het afgelopen 
jaar was dat op een van onze grotere heidevelden 
een paartje kraanvogels twee jongen heeft groot-
gebracht.’
 
Droogte ‘De zomer van vorige jaar was de derde 
droge zomer op rij. Het was sowieso qua weer een 
vreemd jaar. Na een natte winter en een extreem 
droog en zonnig voorjaar hadden we eerst een 
koelere zomer en dan begin augustus een hittegolf. 
We zagen de effecten van de droogte steeds meer 
zichtbaar worden. In onze bossen, met name op 
het Hollandsche Veld, in het Kortewegsbos op het 
Hijkerveld en in het Asserbos, kregen de fijnsparren 
veel last van de letterzetterkever en hebben we 
noodgedwongen pleksgewijs sparren moeten 

kappen. De droogte zorgde er ook voor dat In de 
beekdalgraslanden vochtige hooilandsoorten het 
soms erg moeilijk kregen.’

Wolf ‘Vorig jaar hadden we in enkele terreinen te 
maken met de wolf en dat kostte een aantal schapen 
het leven. De wolf is een roofdier dat van oorsprong 
thuishoort in Drenthe. Wolven zullen hier dus 
blijven komen en zich gaan vestigen. Het wordt voor 
Het Drentse Landschap een forse opgave om haar 
schapen te beschermen. In welke gevallen kunnen 
we dat doen met een wolfwerend raster of moeten 
we in sommige terreinen de schapen weghalen en 
ze op een andere manier beheren? Anders gezegd: 
kunnen we in de toekomst nog wel het hele jaar door 
schapen op onze terreinen laten lopen? De komende 
jaren zal de komst van de wolf een belangrijk 
onderwerp blijven.’

Hoe gaat het met de
Drentse natuur?

FUNCTIE
bedrijfshoofd beheerboerderij

Het Drentse Landschap

WERKZAAMHEDEN
Als bedrijfshoofd probeer ik beheerboerderij 

De Veldkamp op Landgoed Rheebruggen op een 
manier te runnen zoals de boeren dat vroeger al 
deden, namelijk door kleinschalig te boeren. In 
de praktijk betekent dat het bewerken van de 

graanakkers en graslanden en het verzorgen van 
de Limousin-zoogkoeien die we inzetten voor 

het beheer. In de zomer lopen de koeien met hun 
kalfjes in de weide  

en in de winter staan ze in de grote potstal  
van De Veldkamp. 

MEEST BIJZONDERE PLEK IN DRENTHE
Voor mij is dat Landgoed Rheebruggen, 
een prachtig boerenlandgoed met oude 
monumentale boerderijen, bloemrijke 

graslanden, graanakkers met korenbloemen 
afgewisseld met een oud landgoedbos.

MIJN TIP VOOR JOU
Kom bij ons op Landgoed Rheebruggen om de 
paaltjeswandeling van 3,5 kilometer te lopen. 

Tijdens de wandeling krijg je een mooi beeld van 
zo’n oud Drents landgoed.

Alexander Ekkels

 

Er stroomt weer
een beekje door
de Flessenhals
bij Borger

Verstopt in het koren…
Kwartels scharrelen rond

Kwartels zijn geheimzinnige loopvogeltjes 
die je bijna nooit te zien krijgt. Ze leven 
verstopt in het koren. Kwartels zie je niet, 
maar je hoort ze. Het klinkt als ‘Kwik-me-
dit, kwik-me-dit’. Je hoort hun roep vooral 
in de vroege ochtendschemering of op 
warme zomeravonden.

Kwartels zijn een soort mini-kipjes. Ze zijn 
niet veel groter dan een merel. Het zijn 
vogels van het boerenland. In Drenthe vind 
je de meeste kwartels in het Hunzedal en 
het naastgelegen veenkoloniale gebied. 
Lopend in het koren of door het gras 
scharrelen ze op de grond hun kostje bij 
elkaar dat bestaat uit zaadjes en insecten.

In het Hunzedal vind je de kwartels vooral 
in de hooilanden. Dan is het belangrijk 
om ervoor te zorgen dat het gras niet 
wordt gemaaid als er nog kwartels met 
hun jongen zitten. Als de mensen van 
Het Drentse Landschap ergens kwartels 

horen roepen, wordt het maaien uitgesteld 
tot half augustus. Aan het eind van de 
zomer trekken de kwartels weg om in de 
Afrikaanse Sahel in te overwinteren.

Roggelelies twee  
keer herontdekt op  
Drentse akkers

De roggelelie is een fors bolgewas met 
grote oranje bloemen met bruine spikkels. 
Samen met klaprozen en korenbloemen 
hoort hij thuis op de ouderwetse 
roggeakkers. Net als de meeste andere 
‘akkeronkruiden’ verdween de roggelelie 
in de loop van de twintigste eeuw door de 
veranderingen in de landbouw, zoals de 
komst van kunstmest en bestrijdings-
middelen en het grotendeels stoppen  
met de roggeteelt.

Lange tijd werd gedacht dat de roggelelie 
hier uitgestorven was. In 1992 werden 
echter tot ieders verbazing enkele 
exemplaren gevonden op een akker bij 

Eext op de Hondsrug. De roggelelie werd 
in een laboratorium van de Wageningen 
Universiteit vermeerderd en grote 
aantallen bolletjes werden in de Drentse 
akkers gepoot. Na een paar jaar leek het 
experiment echter totaal mislukt. De 
roggelelie kwam nergens meer op en leek 
voor de tweede keer definitief verdwenen. 
Tot in 2017 een medewerker van Het 
Drentse Landschap op een roggeakker 
in het Reestdal op de grens van Drenthe 
en Overijssel plotseling een oranje 
bloem boven de rogge zag uitsteken. Het 
experiment was kennelijk tóch gelukt…

In totaal werden er meer dan 200 jonge 
roggelelies in het Reestdal gevonden. Tot 
nu toe lijken het de enige plekken waar de 
soort zich spontaan begint uit te breiden. 
Wetenschappers vermoeden dat dit te 
maken heeft met het feit dat het graan 
er niet erg dicht staat en dat de jonge 
lelieplantjes weinig concurrentie hebben 
van andere akkerplanten.

In de ijstijden is het smeltwater ten 
zuiden van Borger door de Hondsrug 
heen gebroken. Het smalste deel van 
dit doorbraakdal heet de Flessenhals. 
Hier liep eens een van de mooiste 
Drentse beekjes, het Voorste Diep. Die 
tijd komt snel weer terug. Het Drentse 
Landschap heeft hier de afgelopen 
jaren een prachtig stukje nieuwe 
natuur ontwikkeld.

Het Drentse riviertje de Hunze wordt 
gevoed door twee beken: het Voorste Diep 
en het Achterste Diep. De Voorste Diep 
volgde het doorbraakdal van de Hondsrug 
bij Borger. In de vorige eeuw verdween het 
Voorste Diep grotendeels toen het Kanaal 
Buinen-Schoonoord werd gegraven.

Al een flink aantal jaren is Het Drentse 
Landschap in het Hunzedal druk bezig om 
van de Hunze weer een echte laagland-
beekte maken. Ook het Voorste Diep 
wordt zoveel mogelijk weer in oude glorie 
hersteld. Een aantal jaren gebeurde dat 
al in de Mandelanden ten westen van de 

N34. In 2020 was de Flessenhals tussen 
de N34 en de sportvelden en de camping 
van Borger aan de beurt. Het Drentse 
Landschap werkte nauw samen met 
waterschap Hunze en Aa’s, de gemeente 
Borger-Odoorn en de provincie Drenthe.

Meanderend beekje
In de Flessenhals is vorig jaar een 
gekanaliseerd stuk van het Voorste 
Diep gedempt. De beek kreeg zijn oude 
meanders terug. Het gebied Flessenhals 
werd zo ingericht dat het het water 
veel beter kan vasthouden. Die extra 
waterberging is zeer gewenst om de 
gevolgen van de klimaatverandering 
op te vangen. Droge zomers worden 
plotseling afgewisseld met onverwacht 
grote hoeveelheden regenwater. Aan 
de randen van het beekdalletje in de 
Flessenhals zijn houtwalletjes gemaakt net 
als vroeger in het besloten beekdalland-
schap. Keiendrempels zorgen ervoor dat 
vissen stroomopwaarts de beek op kunnen 
zwemmen. Dankzij een speciale faunapas-
sages onder de N34 en de Eeserstraat 

kunnen ook de dieren die op het droge 
leven, zich gemakkelijk door het beekdal 
verplaatsen.

Nieuwe natuur
In de Flessenhals zijn veel sloten en 
greppels gedempt waardoor de grondwa-
terstand kon worden verhoogd. Het 
Drentse Landschap gaat ervan uit dat 
net als eerder in de Mandelanden is 
gebeurd, ook in de nieuwe hooilandjes 
van de Flessenhals de dotterbloemen en 
orchideeën snel zullen terugkeren. Als je 
zelf de Flessenhals wilt ontdekken, kan dat 
het best wandelend of op de fiets. De auto 
kun je parkeren als je vanuit Borger de 
Eeserstraat volgt en over de brug meteen 
rechtsaf slaat. Daar kun je op de kade 
parkeren. Er lopen goede wandelpaden 
rond het gebied, net als een mooi fietspad 
langs het Kanaal Buinen-Schoonoord. 
Bij de Eeserstraat wordt deze zomer een 
uitkijktoren gebouwd. Als verrassing 
voor de wandelaar is er een speciaal pad 
aangelegd met bomen en struiken om 
onderweg heerlijk fruit te kunnen eten…

Ontdek de
prehistorie in het 
Hunebedcentrum 
en beleef de unieke 
omgeving van 
Borger

Geniet van een heerlijke dag prehistorie, natuur en 
landschap. Speciaal in deze bijzondere tijd ontvang 
je bij je entree een speurtocht, een wandelroute en 
een prachtige fietsroute. Zo kun je jouw bezoek aan 
de expositie, aan de oermensen in het Oertijdpark en 
aan het grootste hunebed meteen koppelen aan het 
ontdekken van de omgeving.

Speciale aanbieding
Vanaf 5 juni 2021 krijgen alle bezoekers bij hun  
bezoek gratis de Oerverhalen-App, een multimediale 
tour door 150.000 jaar geschiedenis.

Je vindt het Hunebedcentrum aan de 
Hunebedstraat 27, 9531 JV Borger. Alle 
informatie staat op www.hunebedcentrum.eu. 
Let op: koop je tickets van tevoren op de site!



Het Duurzaam-
heidscentrum is 

dagelijks geopend 
van 9.00 tot 17.00 
uur. Je vindt ons 
aan de Bosrand 2 

in Assen. Kijk voor 
meer informatie 

op www.duurzaam 
heidscentrum-

assen.nl.

Op 19 april heeft het Rijksvastgoedbedrijf een 
consortium van de Nationale Monumenten-
organisatie, BOEi en Het Drentse Landschap het 
gegund om de monumenten in Veenhuizen over 
te nemen. Met deze bekendmaking kwam een 
eind aan een periode van onzekerheid over de 
toekomst van de voormalige strafkolonie, die 
binnenkort waarschijnlijk op de UNESCO-lijst 
met Werelderfgoed zal komen.

Een paar jaar geleden besloot het Rijksvastgoed-
bedrijf op zoek te gaan naar een partij die het 
Ensemble Veenhuizen zou kunnen en willen 
overnemen. Het ging om zo’n 45 hectare grond en 
maar liefst 80 monumentale gebouwen, waaronder 
de twee kerken, het Gevangenismuseum, het 
complex Bitter & Zoet, het Maallustcomplex  
en het Verenigingsgebouw.

Er kwam een inschrijving voor dit unieke erfgoed. 
Uiteindelijk viel de keuze op het consortium van 
Het Drentse Landschap en haar twee partners. 
Directeur Marlo Reeders van de Nationale 
Monumentenorganisatie reageerde enthousiast:  
‘Na een proces van jaren, waarin we met onze 

partners BOEi en Het Drentse Landschap samen als 
consortium hebben opgetrokken, is het geweldig om te 
vernemen dat het Rijksvastgoedbedrijf onze plannen 
en toekomstvisie voor Veenhuizen ondersteunt en ons 
dit bijzondere cultuurhistorische erfgoed gunt’.

Het consortium heeft voor het beheer van de 
monumenten in Veenhuizen de Stichting De Nieuwe 
Rentmeester in het leven geroepen. Er komt een 
werkorganisatie die het beheer op zich gaat nemen.

Directeur Sonja van der Meer van Het Drentse 
Landschap vindt het een geweldige kans om samen 
te bouwen aan een nieuwe toekomst van dit unieke 
dorp: ‘Wij zijn enorm blij en trots dat deze kostbare 
monumenten ons gegund zijn. Als nieuwe eigenaren 
zullen wij er alles aan doen om het cultuurhistorisch 
erfgoed in Veenhuizen te behouden en te beheren. 
We gaan snel in gesprek met lokale ondernemers, 
bewoners en andere betrokkenen zodat we samen 
plannen kunnen maken om Veenhuizen een nieuwe 
toekomst te geven. Wij zullen er uiteraard ook alles 
aan doen om het vertrouwen dat hiermee in ons 
gesteld wordt, waar te maken.’

Veenhuizen, een 
monument van
wereldklasse

Tegen inlevering van deze bon ontvang  
je  een kop koffie of thee met huisgemaakte 
monchou voor € 5,00 (korting van 1 euro) bij 
het Duurzaamheidscentrum.
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Onze oude 
bedrijfskleding  
‘in een nieuw jasje’
Dit jaar heeft Het Drentse Landschap 
nieuwe bedrijfskleding gekregen. Het was zo 
langzamerhand noodzakelijk, maar je houdt 
toch een hele stapel gebruikte, maar nog steeds 
goede kleding over. Zonde, daar zouden we 
eigenlijk iets mee moeten doen…

Zeker in het kader van duurzaam ondernemen, 
iets waar Het Drentse Landschap niet alleen bij het 
beheer van natuur en erfgoed rekening mee houdt, 
maar ook in haar bedrijfsvoering. Hergebruik  
van de oude bedrijfskleding past daar goed bij.
Dankzij de leverancier van de nieuwe bedrijfs-
kleding Delftechniek kwamen wij op het spoor 
van Vanhulley. Het is een naaiatelier in Groningen 
waar vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
een jaar werken aan een opleiding, hun netwerk 
opbouwen en heel veel werkervaring opdoen.
Samen met de vrouwen van Vanhulley is Het 
Drentse Landschap de uitdaging aangegaan! Van 
onze oude bedrijfskleding maakten zij de mooiste 
dingen die wij in onze webwinkel te koop kunnen 
aanbieden!

Elk product wordt handmatig gemaakt en is dus 
een uniek exemplaar. Voor alle producten geldt: 
Op=Op. Wees er dus snel bij om zo’n uniek item 
van Het Drentse Landschap te kopen!

We betalen een eerlijke prijs aan Vanhulley  
waarmee zij hun goede werk kunnen blijven doen. 
Wat overblijft, komt ten goede aan het werk van 
HDL: het beschermen en behouden van de Drentse 
natuur en erfgoed. Je steunt met je aankoop dus niet 
één, maar op zijn minst twee prima doelen!

In de webwinkel van Het Drentse Landschap 
vind je het actuele aanbod op  
www.drentslandschap.nl/winkel.

Het Ensemble
Veenhuizen
bestaat uit 

80 gebouwen 
waaronder o.a.:

 • Gevangenis-
 museum

• Bitter & Zoet
• RK-kerk
• Pastorie

• Koepelkerk
• Voormalige kazerne
• Verenigingsgebouw

• Cellencomplex  
Rode Pannen

• Bankenbosch 
 (blijft voorlopig 

gevangenis)
• Woningen en 

kantoren
• Diverse  

bedrijfsruimten

Het Drentse 
Landschap beheert

 in Veenhuizen  
Klein Soestdijk en 

de boerderij Essererf, 
waar de Tuinen van 
Weldadigheid zijn 

gevestigd.

Je voelt je meteen thuis in het Duurzaamheids-
centrum Assen bij het Asserbos. Een prachtig 
terras, een gezellig restaurant, leuke en 
leerzame exposities en elk kwartaal nieuwe 
activiteiten en workshops. De Stadsboerderij 
tegenover het Duurzaamheidscentrum ontvangt 
jaarlijks vele duizenden bezoekers. In de 
tuin is het ’s zomers goed toeven, zowel voor 
bezoekers als ook voor de vlinders, bijen en 
libellen. Het gonst er van het leven.

Het Duurzaamheidscentrum Assen is een bijzondere 
plek waar je gemakkelijk kennismaakt met tal 
van aspecten van duurzaamheid. Belangrijk is 
dat bezoekers ook thuis aan de slag kunnen met 
tips over energie, afval, groene leefbaarheid en 
natuur. Het Drentse Landschap is partner vanaf het 
allereerste moment dat het Duurzaamheidscentrum 
haar deuren in 2015 opende.

Huiskamer vernieuwd
In het hart van het gebouw vind je de Huiskamer 
waar Het Drentse Landschap kleine en grote 
bezoekers vertelt over het belang van natuur-
bescherming en het behoud van het Drentse 
erfgoed. Vijf jaar na de start was de ruimte aan 
een opfrisser toe. Op één van de wanden zie je een 
enorme foto van het Hunzedal, het nieuwste grote 
natuurgebied van Het Drentse Landschap. Allerlei 
vogelsoorten voelen zich er weer helemaal thuis. 
De silhouetten van de vogels uit het Hunzedal 

staan op de grote foto. Kinderen kunnen in het 
Duurzaamheidscentrum op zoek gaan naar de 
vogels die daarbij horen.

Ben je op zoek naar een rustige werkplek? Vaak is 
het op werkdagen minder druk in de Huiskamer 
en kun je je er even een uurtje terugtrekken met je 
laptop onder het genot van een kop koffie of thee. 
En vergeet de heerlijke huisgemaakte monchou-
taart van het restaurant niet!

Nieuw in het Duurzaamheidscentrum
Vanaf 7 juni zijn het Duurzaamheidscentrum Assen 
en de Stadsboerderij Assen weer open voor het 
publiek. De boerderij zit boordevol jong leven.  
De kleine geitjes verwelkomen je luidkeels en zijn 
gek op aandacht…

Op dit moment kun je in hetDuurzaamheids-
centrum de expositie Sanne gaat circulair bekijken. 
Ook kun je er met de kinderen de nieuwe speel-
natuur te ontdekken. Het blote-voeten-tuinpad 
naast het Duurzaamheidscentrum is één van de 
nieuwe attracties. Een plek voor klein en groot. 
Schoenen en sokken uit en gaan!

Leuk als je langs komt! Het bezoek is gratis. 
Check de coronamaatregelen op de website 
www.duurzaamheidscentrumassen.nl. Je vindt 
het Duurzaamheidscentrum aan de Bosrand 2 
in Assen (navigatie: Stadsbroek 11A Assen).

Duurzaamheidscentrum Assen:
Een plek voor iedereen

 

€ 5,00

Nieuwe lange-
afstandswandeling
De Loop van Hunze 
en Hondsrug
Als vijfde langeafstandswandeling van Het 
Drentse Landschap is dit voorjaar De Loop van 
Hunze en Hondsrug verschenen. De route brengt 
je in vijftien etappes van zo’n zestien kilometer 
van Groningen over de Hondsrug naar Emmen en 
weer terug door het Hunzedal. Op 31 maart van 
dit jaar kreeg singer-songwriter en enthousiast 
wandelaar Tim Knol digitaal het eerste exemplaar 
van De Loop van Hunze en Hondsrug aangeboden.

 
 
 
 
 
De Loop van Hunze en Hondsrug is in totaal 
245 kilometer lang. Je kunt hem zowel in 
Groningen als in Emmen starten. Het bijzondere 
aan deze langeafstandswandeling is dat de 
nieuwe natuur van het Hunzedal gekoppeld 
wordt aan de schoonheid van het eeuwenoude 
esdorpenlandschap van het Hondsrug-gebied.
Het boek bevat dertig gedetailleerde routekaarten 
en een duidelijke beschrijving hoe je moet 
lopen. Elke etappe begint met een introductie 
van de natuur en de natuurgebieden onderweg. 
Daarna volgen drie pagina’s informatie over 
cultuurhistorie, archeologie en erfgoed onderweg 
aan de hand van verhalen en beelden van drie 
bijzondere plekken. Aan het eind van elke etappe 
lees je over drie opvallende planten of dieren uit 
het gebied waar de etappe doorheen komt.

Wandelclub
Singer-songwriter Tim Knol richtte vorig jaar  
De Wandelclub op toen het livemuziekcircuit 
door de coronamaatregelen tot stilstand kwam. 
De Wandelclub neemt wandelaars mee naar de 
mooiste plekjes en verrast de deelnemers daar 
op een openluchtconcertje. Inmiddels telt de 
vereniging al 1700 leden, zie www.wandel.club.
De uitgave van De Loop van Hunze en Hondsrug 
leidde tot allerlei ideeën over activiteiten van  
zijn Wandelclub dit najaar in Drenthe in 
samenwerking met Het Drentse Landschap.  
Meer informatie hierover zal verschijnen op  
www.drentslandschap.nl.

De Loop van Hunze en Hondsrug  
kun je voor €13,50 kopen in de web-
winkel van Het Drentse Landschap,  
www.drents-landschap.nl/winkel 
en bij de plaatselijke boekhandel.

Speciale aanbieding voor de 
lezers van deze krant



Bevers
Bevers zijn de grootste knaag-
dieren van Nederland. Ook 
Drenthe vinden ze een fijne plek 
om te leven, maar je ziet ze bijna 
nooit… Dat komt omdat ze vooral 
’s nachts actief zijn en overdag 
dus lekker liggen te slapen. Toch 
kun je op een andere manier ook 
ontdekken of ergens bevers leven. 
Namelijk door op zoek te gaan 
naar beversporen!
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Kabouters
Midden in Assen ligt een oud en 
heel bijzonder bos. Het is al  
lange tijd geliefd bij de Assenaren, 
maar sinds kort worden er ook 
kabouters gezien in het bos!  
Ga jij deze zomer op zoek naar de 
kabouters? De kaboutertocht door 
het Asserbos begint en eindigt 
bij het Duurzaamheidscentrum 
Assen en is 1,5 kilometer 
lang. Het kost 2 euro. Bij het 
Duurzaamheidscentrum zijn ook 
allerlei andere activiteiten te 
doen. Kijk op www.duurzaam-
heidscentrumassen.nl of 
vraag bij de balie. 

Kerk
Bijna elk stad of dorp heeft 
een kerk. Vaak hebben ze een 
hoge toren en zijn ze al van ver 
zichtbaar. Van buiten zijn ze al 
mooi, maar heb je wel eens een 
kerk van binnen bekeken? Bezoek 
één van de kerken van Het Drentse 
Landschap en vul er de Kijkwijzer 
Kerk in. Wist je dat deze kerk in 
Zuidlaren eigenlijk geen kerk is, 
maar een synagoge? Kerken horen 
bij het christelijk geloof en een 
synagoge is een Joodse kerk.

FUNCTIE
vrijwilliger Promotieteam

Het Drentse Landschap

WERKZAAMHEDEN
Ik ben sinds 2010 vrijwilliger in het 

Promotieteam. Dat betekent voorlichting en 
informatie geven over het werk van Het Drentse 

Landschap. Dat ze zich naast behoud van natuur 
en landschap ook inzetten voor instandhouding 

en restauratie van historische en bijzondere 
gebouwen uit de Drentse geschiedenis. Daarover 
vertellen is de hoofdmoot van mijn vrijwilligers-

werk. Natuurlijk om nieuwe beschermers te 
werven, zodat ook onze nazaten later van al dit 

schoons kunnen blijven genieten. Ik probeer 
informatie te geven met een kwinkslag en een 

vleug Drentse gemoedelijkheid. Werken als 
vrijwilliger voor Het Drentse Landschap is één 

van mijn grootste liefhebberijen, het is bijna een 
passie!

MEEST BIJZONDERE PLEK IN DRENTHE
Er ligt een stukje OER-Drenthe tussen Loon en 
Taarlo op de rand van een beekdal. Daar heb je 

een hunebed in zijn meest oorspronkelijke vorm 
en dichtbij een ongelooflijk mooie pingoruïne, 

het Taarloosche Veentje. Hier sta je bij de 
geschiedenis van het Drentse landschap! Als 
je mij daar tegenkomt zal ik je alles over het 

ontstaan van een pingo en zijn ruïne vertellen, 
maar ik ben er níet altijd, hoor…

MIJN TIP VOOR JOU
Loop eens een Knapzakroute. Je vindt ze nu 

digitaal op www.eindjeomindrenthe.nl. Buiten 
de druk bewandelde paden kun je zo genieten 

van de verborgen schoonheid van Drenthe. 
Hou onderweg rekening met onze grazers, de 

‘grasmaaiers’ van ons mooie Drenthe. En laat de 
fraaie bloemetjes alsjeblieft staan voor hen die 

na jou komen. Veel wandelplezier!

Appie Beijer

In de Noorderduinen bij Roderesch staat het 
huis Landweer: een prachtig houten zomerhuis 
dat daar een eeuw geleden midden in de natuur 
gebouwd werd. Tegenwoordig is het een van 
de bijzondere vakantiehuizen van Het Drentse 
Landschap.

Rond 1925 kocht de familie Landweer een stuk bos 
bij het Noord-Drentse dorp Roderesch en liet er een 
karakteristiek houten zomerhuisje bouwen. Het 
was het begin van de recreatie in Drenthe. Plekken 
als deze waren aan het begin van de twintigste 
eeuw zeer geliefd om er een ‘buitenhuis’ te bouwen. 
De bossen en heidegebieden in Noord-Drenthe 
raakten meer en meer in trek bij kapitaalkrachtige 
Groningers die op zoek waren naar een mooi 
privéplekje buiten.

Paradijsje
Bijna alle huizen die toen in de natuur werden 
gebouwd, hebben inmiddels plaatsgemaakt voor 
grotere huizen met meer ruimte en comfort. Zo 
niet het huisje van de heer en mevrouw Landweer. 
In hun paradijsje in het bos lieten ze bij het oude 
en zorgden ze er zo goed mogelijk voor. Na het 
overlijden van haar man zette mevr. Kathinka 
Landweer het werk in haar eentje voort. Ook toen 
ze de negentig al was gepasseerd, werkte ze nog 
dagelijks in het bos.

Bij haar overlijden in 2015 liet mevr. Landweer  
haar huis en haar bos na aan Het Drentse 
Landschap. ‘Een hartverwarmende ervaring dat 
zo’n plek aan ons wordt toevertrouwd’, schreef 
rentmeester Melle Buruma destijds in het 
Kwartaalblad van Het Drentse Landschap.

Vakantiewoning
Het Drentse Landschap besloot het architectuur- 
historisch waardevolle Huis Landweer zo goed 
mogelijk te behouden en het een duurzame 
bestemming te geven als vakantiewoning. Frank  
van der Velden, hoofd van het Team Monumenten 
en Erven van Het Drentse Landschap, omschreef 
hun opdracht zo: ‘Behouden is meer dan restaureren 
en onderhoud plegen. Het betekent ook zorgen 
voor een passend gebruik. Leegstand brengt grote 
risico’s met zich mee. We maakten een plan om het 
houten huisje te restaureren en te verbouwen tot 
een vakantiewoning die aan de eisen van deze tijd 
voldoet, zonder de geest van de plek aan te tasten. 
Ook kozen we voor een hoge duurzaamheids- 
ambitie.’

Om het bestaande huis intact te houden en toch 
extra ruimte te krijgen kreeg het huis aan de 
voorkant een glazen uitbreiding: ‘Als je in het  
nieuwe gedeelte staat, zie je het oude huisje nog 
steeds precies zoals het altijd geweest.’

Huis Landweer  
is een  

vijfpersoons-
vakantiewoning 
gelegen in een 

privébos. Je kunt 
het huren via de 

website 
www.buitenleven-

vakanties.nl.  
Op deze site kun je 
onder andere alle 

tien bijzondere 
vakantiehuizen 
van Het Drentse 

Landschap  
boeken.
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VOOR KIDS!

Hunebed
Naar het grootste hunebed van 
Nederland moet je zeker een 
keer komen kijken! Het is 5000 
jaar oud! Een hunebed is een 
graf van vroeger. Klim er daarom 
niet op! Wil je meer weten over 
hunebedden, kijk dan ook in 
het Hunebedcentrum ernaast.
Meer over het Hunebedcentrum 
vind je op www.hunebed-
centrum.eu. Koop van tevoren 
je kaartjes op de website!

Kunst
Veel schilders gaan er vaak op 
uit om lekker in de natuur te 
gaan schilderen en de natuur 
op een schilderij vast te leggen. 
Maar het kan ook anders. In het 
Spaarbankbos kun je de natuur in 
om daar kunst te gaan bekijken! 
Tijdens de wandeling door het bos 
ontdek je veertien verschillende 
kunstwerken.
Knutseltip voor thuis: bijvoorbeeld 
iets maken van afval.

Herenhuis
Aan de rand van het Asser 
centrum ligt een groot landgoed. 
Aan de straat staat het huis 
Overcingel. Erachter ligt een 
enorme tuin waar je heerlijk 
kunt wandelen! Je vergeet 
bijna dat je midden in de stad 
bent. Dit herenhuis in meer 
dan tweehonderd jaar geleden 
gebouwd door Johannes van Lier…
Wil je meer over Johannes van Lier 
ontdekken? Doe dan de Expeditie 
van Lier. Elders in deze krant lees 
je er meer over!

Op ontdekkingstocht in Drenthe

Vakantie in het bos

Huis Landweer van Het Drentse Landschap

Handen uit de mouwen voor Roodbaardpark in Assen
Bij het Wilhelminaziekenhuis in Assen 
ligt een oud parkje. Eens maakte het 
deel uit van een groter park dat door 
tuinarchitect Roodbaard ontworpen 
werd. Lucas Pieters Roodbaard 
(1782-1851) hoort tot de bekendste 
negentiende-eeuwse Nederlandse 
tuinarchitecten. Hij bracht zijn jeugd  
in Assen door. Dit park is een van  
de minimaal vijf landschapsparken/
tuinen die hij in Assen ontworpen 
heeft. Roodbaards bekendste werk 
zijn grote parken als de Prinsentuin 
in Leeuwarden, het park rond de 
Fraeylemaborg in Slochteren en de 
tuin bij de buitenplaats Borniastate in 
het Friese Weidum. 

Het Het Roodbaardpark bij het Asser 
ziekenhuis was zo langzamerhand 
onzichtbaar geworden achter de hoog 
uitgegroeide rododendrons en werd 
daarom bijna niet meer gebruikt. In het 

najaar van 2020 startte een herstelproject 
met Landschapsbeheer Drenthe als 
projectleider. Het Noordererf en Stieneke 
van der Wal maakten het herstelplan. 
Roodbaard-kenner Els van der Laan 
dacht mee. De uitvoering van het zware 
werk werd uitbesteed aan Dolmans 
Landscaping. Daarnaast hielp een groep 
vrijwilligers mee. 
 
Vrijwilligers
Vijf vrijwilligers waren het afgelopen 
half jaar elke vrijdagochtend aan de 
slag. Ze werden steeds enthousiaster 
en pakten stevig door. Eerst werd de 
opslag verwijderd, zodat je door de 
bomen het bos weer kon zien. Bramen 
werden aangepakt en er werden muurtjes 
van takken aangelegd en ze pootten 
bosanemonen in het park. Daarna 
volgden de bospaden. De hovenier zaagde 
een aantal slechte bomen om en versnip-
perde takken. Stieneke van der Wal zette 

de originele padenstructuur uit aan 
de hand van oude kaarten. De vrijwil-
ligers verdeelden enorme hoeveelheden 
houtsnippers over de paden. Hierdoor is 
nu het bos weer goed te bewandelen.
Er kwam er een mooie vlonderbrug en de 
perken werden opgehoogd en ingezaaid 
met ‘gras onder snede’. Dit is een 
grasmengsel waarin volop kruidachtige 
planten voorkomen en die goed zijn voor 
het versterken van de biodiversiteit.

Stobbenpoort
Het Roodbaardpark kreeg zijn oude 
Stobbenpoort terug. Op de nieuwe 
bankjes kun je genieten van het park. 
Ziekenhuismedewerkers eten er hun 
lunch en bezoekers en patiënten lopen er 
een ommetje. Landschapsbeheer Drenthe 
 kan terugzien op een geslaagd project 
waaraan de vrijwilligers een belangrijke 
bijdrage hebben geleverd. En blijven 
leveren!
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Veenhuizen
Veenhuizen is een bijzonder dorp 
met een bijzondere geschiedenis. 
Eigenlijk is het hele dorp één groot 
museum! Tijdens een wandeling 
door het dorp ontdek je deze 
geschiedenis en kom je langs veel 
verschillende oude gebouwen. 
Je ontdekt nog veel meer in het 
Gevangenismuseum.
Meer vind je op www.gevangenis- 
museum.nl. Hier moet je ook 
kaartjes voor het museum kopen.
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Molen
Molens kun je in heel Drenthe 
bezoeken. Je zult ontdekken dat 
er veel verschillende soorten 
zijn. Geen enkele molen is gelijk. 
In de molens van Het Drentse 
Landschap, zoals de molen 
Woldzigt in Roderwolde, kun je 
de Kijkwijzer Molens vinden. 
Wanneer je deze hebt ingevuld, 
ben je een echte molenkenner. 
Wil je meer weten, dan kun je dat 
natuurlijk altijd aan de molenaar!
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Schaapskooi
In Drenthe lopen er in veel 
natuurgebieden schaapskuddes. 
De schapen zorgen ervoor dat 
de heide blijft bestaan. Ze eten 
namelijk het gras en de jonge 
boompjes weg en daardoor blijft 
de heide. De schapen staan  
’s nachts vaak in de schaapskooi, 
maar overdag lopen ze met de 
herder over de heide. Het kan zijn 
dat even moet zoeken waar ze 
zijn! Op het Hijkerveld kun je een 
boswachterspeurtocht doen. Kijk 
op www.eindjeomindrenthe.nl.

Vogels spotten
In Drenthe komen heel veel 
verschillende vogels voor. In jouw 
achtertuin zie je bijvoorbeeld 
merels en koolmezen, maar in 
een bos, op de heide of bij het 
water zie je heel andere soorten 
vogels. Bezoek de vogelkijkhut 
bij het dorp Oranje en kijk of je 
deze vogels daar ziet!
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Mede dankzij de steun van haar beschermers 
kan Het Drentse Landschap zich inzetten voor 
de Drentse natuur, landschap en monumenten. 
Ons Drentse landschap is een kostbaar erfgoed. 
We moeten het voor de komende generaties 
veiligstellen. We kunnen het niet alleen. Steun 
van iedereen die om Drenthe geeft, kunnen 
we goed gebruiken. Ook uw steun. U kunt het 
Drentse landschap meer toekomst schenken. 
Dit kunt u doen door beschermer te worden van 
Het Drentse Landschap. U bent al beschermer 
voor 20 euro per jaar. U krijgt er veel voor terug:

• Zo ontvangt u vier keer per jaar ons mooie  
 tijdschrift boordevol informatie over wat er in  
 ons landschap te zien en te doen is;
• Krijgt u als beschermer regelmatig korting op  
 speciale activiteiten, boeken en excursies van  
 Het Drentse Landschap;
• Draagt u bij aan het behoud en beheer van de  
 Drentse natuur en het culturele erfgoed;
• Krijgt u als welkomstcadeau de  
 Landschapsgids Drenthe toegestuurd.

Waard om mee weg 
te lopen

Wilt u eerst een proefexemplaar van het 
Kwartaalblad ontvangen? Stuur dan een e-mail  
naar info@drentslandschap.nl o.v.v. ‘gratis 
kwartaalblad’ samen met uw naam en adres- 
gegevens. Wij sturen u dan gratis een recent 
exemplaar van ons Kwartaalblad toe. 

Stichting Het Drentse Landschap
Kloosterstraat 5, Assen
Postbus 83, 9400 AB  Assen
(0592) 31 35 52
www.drentslandschap.nl
info@drentslandschap.nl

Volg ons via sociale media:
 www.facebook.com/drentslandschap
 www.twitter.com/drentslandschap
 www.instagram.com/drentslandschap

Meer geven voor 
hetzelfde geld?

Vrijwilligers

Een van de manieren om Het Drentse Landschap 
te steunen is haar periodiek een bedrag te 
schenken. Je geeft méér voor hetzelfde geld, 
want betaalt de Belastingdienst een deel van je 
gift…

Als je Het Drentse Landschap vijf jaar lang met een 
vast, zelf gekozen bedrag steunt en dit vastlegt in 
een periodieke schenkingsakte, is je gift volledig 
aftrekbaar van de belastingen. Afhankelijk van je 
inkomen krijg je tot de helft van je gift terug.
Je gift is dus meer waard zonder dat het jou meer 
kost! Voorheen was hiervoor een notariële akte 
vereist, maar dit kun je voortaan direct met ons 
regelen. Met een periodieke schenking kun je nóg 
meer betekenen voor de natuur en het erfgoed in 
Drenthe!

Kijk voor meer informatie op  
drentslandschap.nl/steun-het-drentse-land-
schap/periodieke-schenking. Daar kun je ook  
de periodieke schenkingsakte downloaden.

Bij Stichting Het Drentse Landschap werken 
ongeveer 400 vrijwilligers. Ze zijn meestal 
aangesloten bij één of meerdere vrijwilligers- 
teams. Het werk dat zij uitvoeren is zeer divers. 
Er zijn gidsen, mensen die flora en fauna 
inventariseren, natuurfotografen en toezicht-
houders voor vee en hunebedden. Er zijn vrijwil-
ligers actief in het beheer, ze adviseren bij het 
onderhoud van boerenerven of staan met een 
promotiekraam op markten en evenementen. 
Anderen organiseren activiteiten voor gezinnen 
met kinderen of geven gastlessen op scholen. 
Mede dankzij het vele werk dat de vrijwilligers 
verzetten, kan Het Drentse Landschap haar werk 
doen en is ze niet meer weg te denken uit de 
Drentse samenleving. 

Wil jij ook een actieve bijdrage leveren aan het 
werk van de stichting? Stuur dan een mail naar 
info@drentslandschap.nl met uw interesse. 
Onze vrijwilligerscoördinator zal dan contact 
met u opnemen.

Thuis in Drenthe 
is in juli 2021 in 
een oplage van 

40.000 exemplaren 
uitgegeven door 

Stichting Het 
Drentse Landschap 

om inwoners en 
bezoekers deze 
zomer eens met 

andere ogen naar 
Drenthe te laten 

kijken.

projectcoördinatie
Paulien Zomer (Het 
Drentse Landschap)

eindredactie
Bertus Boivin 
(Boivin Tekst- 

producties, Assen)
vormgeving

In Ontwerp, Assen

Stichting Het Drentse 
Landschap mag het 

CBF-keurmerk voor goede 
doelen voeren en is bij de 

Belastingdienst aangemerkt 
als een Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI). 
Verder is Het Drentse 
Landschap erkend als 

Professionele Organisatie 
voor Monumentenbehoud 

(POM).

Het Drentse Landschap probeert zoveel mogelijk de namen van de 
fotografen te vermelden. Fotografen die onvermeld zijn gebleven worden 
verzocht contact op te nemen met HDL.

Steun Het Drentse Landschap met 
een periodieke schenking
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