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3Eruitgelicht

dingen van het GAK en het ziekenhuis, 
projectontwikkelaars met woeste  
plannen voor fietspaden en doorgangen 
over het landgoed of zelfs woningbouw 
en het nieuwe stationsgebied. Het  
maakte hem nog steeds ontzettend 
kwaad. En ik snapte zijn boosheid heel 
erg goed. Want wie over het landgoed 
wandelt kan zich überhaupt niet voor-
stellen dat iemand deze serene oase van 
rust, stilte en schoonheid geweld aan 
zou willen doen…

In het vroege voorjaar van 2019 kwam 
Henk helaas plotseling te overlijden.  
De krokussen stonden in volle bloei 
en het was druk op het landgoed. Vele 
Assenaren toonden hun laatste eer aan 
deze markante man die altijd zo hard had 
moesten vechten voor het behoud van 
zijn geliefde landgoed. 

Marike, Jelmer en Hessel besloten  
snel daarna dat ze Overcingel aan Het 
Drentse Landschap wilden schenken. 
Het is moeilijk uit te leggen wat je dan 
als directeur voelt. Enerzijds ben je  
ongelooflijk trots omdat de familie je  
het vertrouwen geeft maar anderzijds 
voel je ook een bepaalde schroom. Want 
het is natuurlijk een enorm en niet te 
omschrijven groots gebaar dat je een 
dergelijk waardevol bezit als schenking 
ontvangt. Dat het in standhouden van 
deze unieke en schitterende plek het 
enige is dat telt voor de familie. Daar 
word je toch stil van. 

Het Drentse Landschap zal  het landgoed 
uiteraard gaan beheren vanuit de visie 
zoals Henk van Lier Lels dat decennia 
lang heeft gedaan. 

Sonja van der Meer
Directeur/bestuurder
Het Drentse Landschap

In de zomer van 
2018 werd ik  
gebeld door Henk 
van Lier Lels, 
eigenaar van het 
prachtige Land-
goed Overcingel in 
het centrum van 
Assen. Hij wilde 
eens praten  

over het beheer van het landgoed. Ons 
gesprek vond een paar weken later 
plaats in de opkamer van het huis. Vanaf  
hier heb je mooi zicht op de ingang van 
het landgoed, het Drents Museum en  
de Zuidersingel. Het kamertje werd in  
de maanden daarna een prettige en  
vertrouwde ontmoetingsplek. Al snel 
schoven zijn dochter Marike en zijn 
kleinkinderen Jelmer en Hessel aan. 
Henk vond het fijn dat zij betrokken  
waren bij de gesprekken over de  
toekomst van het landgoed. 

Wie bij Henk aan tafel zat ontkwam niet 
aan zijn verhalen over de bedreigingen 
die het landgoed in de afgelopen  
decennia geteisterd hadden. Het waren 
er veel… De oprukkende stad, de uitbrei-

Groots 
gebaar
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‘Het vuur wordt 
doorgegeven’

Terreinbeschrijving

Begin dit jaar overleed Henk van Lier 
Lels, de markante eigenaar en bewoner 
van het huis Overcingel te Assen. Het 
huis, onderdeel van een 18e eeuws 
landgoed, ligt aan de rand van de 
binnenstad van Assen. De naam van 
het landgoed refereert aan de ligging, 
net over de singel die het oude centrum 
begrenst. 

Landgoed
Overcingel

In de loop der eeuwen groeide de stad 
om het landgoed heen. Zo werd in 1870 
het treinstation aangelegd, aan de andere 
zijde van het landgoed. De weg naar het 
station, nu de Stationsstraat, liep dwars 
over het landgoed. Door de voortdurende 
stedelijke druk is er van het landgoed, 
dat ooit enkele tientallen hectares telde, 
nog ongeveer vijf hectare over. Henk van 
Lier Lels heeft zich altijd verzet tegen 
de oprukkende stad, maar helaas kon de 
stedelijke expansiedrift niet altijd worden 
beteugeld. 

Wat ‘rest’ is een oase in de stad, met 
hoge cultuurhistorische en ecologische 
waarden. Het landgoed heeft de status 
van rijksmonument én van bijzonder 
provinciaal natuurgebied. Het is ook een 
plek waar de geest van de oud-bewoner 
in alle opzichten zichtbaar en voelbaar is. 
Die waarden moeten behouden blijven, 
was het uitgangspunt van de erven 
toen zij met Het Drentse Landschap in 
gesprek traden over de toekomst van 
het landgoed. Al snel bleek dat onze 
doelstellingen gelijk liepen. Op 15 juli jl. 
werd dit bekrachtigd door de overdracht 
van het landgoed aan onze stichting. 
Het overnemen van dit bijzondere 
landgoed past in alle opzichten bij de 
taken en doelstellingen van Het Drentse 
Landschap. We zijn ontzettend dankbaar 
en trots voor het vertrouwen dat de erven 
Marike, Jelmer en Hessel van Lier Lels in 
ons stellen. 

Classicistisch
Het Landgoed Overcingel werd gesticht 
in 1777-1778. Het was Johannes van Lier, 
de toenmalige ontvanger-generaal van 
Drenthe, die opdracht gaf tot de aanleg 
van het landgoed en de bouw van het 
huis. Het landgoed lag destijds net buiten 
het centrum van de stad. Na meerdere 
generaties van de familie Van Lier ging 
het huis over naar Hendrik Lels, die via 

Tekst
Frank van der Velden
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koninklijk besluit vanaf 1902 de naam Van 
Lier Lels mocht voeren. 
Het huis is in de loop der tijd uitgebreid, 
maar het hoofdvolume en de voorgevel 
zijn vrijwel nog in authentieke staat. In 
de periode waarin het huis werd gebouwd 
was de zogenaamde Lodewijk XVI stijl in 
zwang. De stijl is classicistisch van aard, 
met symmetrische en strakke vormen. Dat 
is goed zichtbaar bij Overcingel. Opvallend  
aan het huis is vooral de voorname 
entreepartij. De stijl was deels een reactie 
op de veel zwieriger rococo-stijl, die in de 
decennia ervoor in de mode was. 
Naast het hoofdgebouw bevindt zich 
een schuur of bouwhuis, welke vermoe-
delijk uit dezelfde bouwtijd stamt. De 
schuur had oorspronkelijk de functie van 
boerderij en koetshuis. De schuur is in 
1868 vrij ingrijpend verbouwd. Achter de 
schuur bevinden zich nog enkele bijge-
bouwen, vermoedelijk uit het eind van de 
19e eeuw. 

Landschapsstijl
De tuin is kort na de bouw van het hoofd-
gebouw aangelegd. De structuur van de 
rechthoekige tuinaanleg, die zich rondom 
en ten oosten van het huis uitstrekt, is vrij 
gaaf bewaard gebleven. Uit de begintijd 
stammen nog diverse laanstructuren, 
maar ook het ‘grand canal’, dat centraal in 
de as van de tuin (en het huis) is aange-
legd. Dergelijke waterpartijen waren een 
voornaam onderdeel van tuinen in de 18e 
eeuw, geïnspireerd door de tuinen van 
Versailles. Een grand canal had tot doel de 
diepte van de tuin te benadrukken. Water-
partijen als deze zijn zeldzaam geworden. 
Op Landgoed Oldengaerde bij Dwingeloo 
bevindt zich een vergelijkbaar exemplaar. 
Begin 19e eeuw is de tuin volgens de toen 
geldende mode van de landschapsstijl 
heringericht. Het ontwerp voor de nieuwe 
inrichting, die nog vrijwel geheel intact 
is, wordt toegeschreven aan de bekende 
tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard. 

Ter plekke realiseerde hij een patroon van 
slingerpaadjes rondom gazons. Daarnaast 
werden op verschillende plekken solitaire 
bomen, boomgroepen en heesters op een 
natuurlijk ogende wijze aangeplant. Een 
belangrijk uitgangspunt in tuinen van de 
landschapsstijl is dat de wandelaar op 
verschillende plaatsen wordt verrast door 
het aanzicht op het huis. De balans tussen 
openheid en geslotenheid is kenmerkend 
voor dit type tuinen. 
Ook de talloze stinsenplanten, waar de 
tuinen van Overcingel om bekend staan, 
zijn vanaf het begin van de 19e eeuw 
geïntroduceerd. Door aanplant en verwil-
dering is het aantal stinsenplanten in de 
loop der jaren sterk gegroeid, waardoor 
in het voorjaar een prachtig gekleurd 
bloementapijt verschijnt. Stinsenplanten 
zijn van oorsprong vooral bij voorname 
huizen te vinden. Het Friese woord ‘stins’ 
verwijst naar een versterkt, met stenen 
gebouwd huis. Het is een term die afkom-
stig is uit de tijd dat de meeste huizen 
in hout waren opgetrokken. In Drenthe 
worden dergelijke huizen steenhuizen 
genoemd. Een bekend voorbeeld is Huis 
ter Hansouwe bij Peize.        

Groots gebaar
Onze stichting gaat zich de komende 
jaren inzetten voor het beheer van het 
landgoed, maar ook plannen maken voor 
de toekomst. Voor het huis en de schuur 
zal naar passend gebruik worden gezocht, 
zodat het landgoed levend blijft. Hiervoor 
wordt een verkenning naar de mogelijk-
heden van herbestemming uitgevoerd. Tot 
die tijd worden de gebouwen anti-kraak 
bewoond. De tuinen, lanen en bosper-
celen op het landgoed worden beheerd 
met als doel het in stand houden van 
de cultuurhistorische en ecologische 
waarden. Ten slotte blijven de dienst-
woning aan de Stationsstraat en de 
tuinmanswoning aan de Overcingellaan 
net als in het verleden bewoond. 
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Landgoed Overcingel is niet alleen een 
groene oase in het hart van Assen. Het  
is tevens een fantastisch natuurgebied  
waar natuur en historie hand in hand  
gaan. Het meest opvallend is de uitbun-
dige stinsenflora in het voorjaar. 
Eeuwenlang brachten landgoedeige-
naren allerlei bolgewassen naar hun 
kasteeltuinen over. Dat fenomeen is 
bekend geraakt vanuit Friese kastelen, 
de stinsen. Vandaar de naam. Ook op 
Overcingel brachten vroegere eigenaren 
in een grijs verleden allerlei planten mee. 
Sommige van die stinsenplanten doen 
het hier erg goed. Elders in Drenthe moet 
je dat fenomeen met een lantaarntje 
zoeken. Vanaf half februari al is de 
omgeving van het huis een lust voor het 
oog. Duizenden Krokussen kleuren de 
uitgestrekte gazons, ideaal voor hommels 
die hier zo ongeveer de eerste nectar 
van het voorjaar vandaan halen. Ook de 
honderden Sneeuwklokjes blazen hun 
partijtje mee. Later in het jaar komen er 
soorten bij zoals Narcis, Holwortel en 
Lenteklokje. 
Een deel van het landgoed bestaat uit een 
uitloper van het eeuwenoude Asserbos. 
Hier domineren zware eiken en oude 
hulstbomen. De ondergroei bestaat hier 
uit typisch Drentse soorten met Veel- 
bloemige Salomonszegel, Dalkruid en 
Grote muur. Tussen het oude bos en de 
stinsentuin rond het huis ligt een klein-
schalig landschap met kleine stukjes 
hooiland, waterpartijen en oude lanen. 

Let hier hartje zomer eens op de Brede 
wespenorchis. In het voorjaar bloeien 
op zonnige plekken soorten als Echte 
koekoeksbloem, Kruipend zenegroen 
en Veldzuring. Onder de bomen van de 
lanen en in het gazon bloeien honderden 
Bosanemonen.

Het spreekt voor zich dat de grote 
variatie op het landgoed veel dieren 
aantrekt, van de vleermuizen die in de 
holtes van oude bomen huizen, tot aan 
de zeldzame Alpenwatersalamander 
in vijvers en onder oud puin. In het 
voorjaar broeden er een keur aan vogels 
op Overcingel. Vooral bosvogels zoals 
Zwartkop, Bonte vliegenvanger en 
Zanglijster zijn gemakkelijk te horen. Let 
ook eens op de vele vlinders. Vooral het 
Oranjetipje is hier in het prille voorjaar 
volop te zien. Kortom, op Landgoed 
Overcingel is de natuur uitbundig en 
gevarieerd. Echt een bezoek waard!

7

Landgoed Overcingel zit vol leven

Het was de componist Gustav Mahler 
die de uitspraak deed dat traditie niet het 
aanbidden van as is, maar het doorgeven 
van vuur. Dat geldt ook voor erfgoed als 
Overcingel. Natuurlijk is het betreurens-
waardig dat het landgoed zoals dat in de 
18e eeuw is aangelegd voor een belangrijk 
deel alleen nog op oude beschrijvingen, 
kaarten of foto’s bestaat. Als as. Maar 
onze aandacht moet uitgaan naar het 
instandhouden van de vijf hectare die nog 
aanwezig is. Dat is het vuur dat we door 
moeten geven aan toekomstige genera-
ties. Het is een groots gebaar dat Marike, 
Jelmer en Hessel van Lier Lels ervoor 
hebben gekozen om deze geweldige 
rustieke plek in het hart van Assen aan 
Het Drentse Landschap en daarmee aan 
Drenthe te schenken.
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Grand
Canal

Tekst
Hans Dekker



8



9

Op 12 juli 2019 hebben Marike van Lier 
Lels en haar neven Jelmer en Hessel het 
Landgoed Overcingel in Assen aan Stich-
ting Het Drentse Landschap geschonken. 
Haar vader en hun opa Henk van Lier Lels 
is in februari van dit jaar overleden. De 
altijd strijdbare Van Lier Lels had van het 
behoud van het landgoed zijn levenswerk 
gemaakt. Zelf begon hij vorig jaar de 
gesprekken met Het Drentse Landschap 
over de toekomst van Overcingel. 
Marike, Jelmer en Hessel zijn blij dat ze 
in zijn geest konden doorgaan en dat met 
de overdracht het landgoed en het huis 
in goede handen blijven.

Het echtpaar Henk en Bep van Lier Lels 
kreeg twee kinderen: dochter Marike 
en zoon Murk. Toen Murk en diens 
vrouw Marga kort na elkaar kwamen 
te overlijden, bleven hun twee zoons 
Jelmer en Hessel achter. Zes jaar geleden 
overleed Bep van Lier Lels en in februari 
van dit jaar overleed Henk van Lier 
Lels op 90-jarige leeftijd op zijn geliefde 
Overcingel. ‘Met de krokussen in volle 
bloei’, schreven Marike, Jelmer en Hessel 
in de rouwadvertentie, ‘We verliezen in 
hem een markante vader en grootvader’.

Telefoontje
Op een avond in juni 2018 kreeg Marike 
van Lier Lels een telefoontje van haar 
vader: ‘Vaak hadden we het erover gehad, 
die dag was hij voor het eerst met Het 
Drentse Landschap gaan praten. Hij 
was onmiddellijk enthousiast. Had het 
gevoel gelijkgestemde geesten ontmoet 
te hebben die helemaal op zijn lijn zaten. 
Later deden we de gesprekken samen. Na 
zijn overlijden ben ik samen met Jelmer 
en Hessel eigenlijk gewoon doorgegaan 
op het punt waar we met hem gebleven 
waren. We hebben steeds een goede click 
gehad met Sonja van der Meer en Melle 
Buruma van Het Drentse Landschap.’

Familie 
Van Lier Lels 
kiest voor 
Het Drentse 
Landschap

Interview

Tekst 
Bertus Boivin

Marike van Lier Lels: 
‘Je weet dat Overcingel 
in goede handen blijft’

 
Deze foto van de tuin 
van Overcingel werd 
in 1895 gemaakt 
door de Groninger 
fotograaf Johannes 
Gerhardus Kramer. 

De ‘carte de visite’
van Overcingel 
maakte Kramer al 
voor 1880. Beide 
foto’s komen uit de 
Collectie H.J. van 
Lier Lels.

 
Van links naar 
rechts: Hessel, 
Jelmer en Marike 
van Lier Lels bij 
de voordeur van 
Overcingel
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Knokken
Henk van Lier Lels koesterde het land- 
goed aan de rand van het Asser centrum
dat al zoveel generaties in zijn familie 
geweest was. In 1978 was hij naar Assen 
teruggekomen om zich voor het behoud 
van Overcingel in te zetten. Hij was 
toen vijftig jaar en zegde een goede baan 
op voor ‘een leven in dienst van het 
landgoed’, zoals zijn dochter Marike het 
omschrijft. Ze vertelt: ‘Geld aan zichzelf 
uitgeven, dat deed hij niet. Zonde van het 
geld, vond-ie dat. Als je foto’s van hem 
bekijkt, zie je hem vaak in dezelfde trui 
die hij tien jaar eerder ook al aan had.’
Angstig geworden voor de oprukkende 
stad probeerde Van Lier Lels gebruik te 
maken van alle beschermende mogelijk-
heden die de wet bood. Het landgoed viel 
onder de Natuurschoonwet, het telde 
maar liefst negen rijksmonumenten en 
in 1991 lukte het hem voor Overcingel 
de status ‘beschermd natuurmonument’ 
binnen te halen. Tot het eind toe bleef 
hij knokken voor het landgoed. Klein-
zoon Hessel maakte het zelf mee toen 
de gemeente plannen voor een nieuw 

station maakte: ‘Opa was woest toen ze 
probeerden daarvoor een stukje van het 
landgoed aan te kopen. Het ging maar om 
een paar vierkante meter, maar opa wist 
het zeker: ze krijgen geen centimeter meer 
van mij!’

Klusjes 
Kleinzoons Jelmer en Hessel kennen 
Overcingel op hun duimpje. De afgelopen 
jaren kwamen ze elke zaterdag om hun 
grootvader op het landgoed te helpen. 
Grasmaaien, sloten schoonmaken, 
maar ook klusjes als het weer aan de 
praat krijgen van de printer. Jelmer 
vertelt dat hij het steeds vaker met zijn 
grootvader had over de toekomst van 
Overcingel: ‘Je hebt veel geld nodig om 
het landgoed te onderhouden. Zou dat 
er na zijn overlijden nog wel zijn? Ik heb 
opa geholpen om de zaak op een rij te 
krijgen. We zagen dat we heel snel in 
een neerwaartse spiraal terecht zouden 
komen. We zouden het na het overlijden 
van opa hooguit nog één generatie 
kunnen volhouden om het landgoed zelf 
te onderhouden.’

 
Marike van Lier Lels  
tekent op 12 juli  
2019 de over- 
drachtsakte van 
het Landgoed 
Overcingel. Naast 
haar staan Hessel en 
Jelmer van Lier Lels. 
Op de achtergrond 
v.l.n.r. Sonja van 
der Meer en Melle 
Buruma van Het 
Drentse Landschap 
en notaris Bart 
Terhorst.

Henk van Lier Lels:

‘De Assenaren zullen hier 
altijd moeten kunnen 
blijven komen’



Blijven zoals het is
Henk van Lier Lels wilde met Overcingel 
iets voor de Asser gemeenschap 
betekenen. Kleinzoon Hessel vertelt hoe 
hij zijn grootvader steeds zag genieten als 
in het voorjaar een paar duizend mensen 
over het landgoed liepen wanneer de 
krokussen bloeiden. ‘De Assenaren zullen 
hier altijd moeten kunnen blijven komen, 
heeft hij vaak gezegd.’
Marike van Lier Lels vult aan: ‘Dat beeld 
stond mijn vader ook steeds voor ogen, 
toen hij met Het Drentse Landschap in 
gesprek ging: Overcingel moet zoveel 
mogelijk blijven zoals het is! Dat is ook 
onze insteek geweest.’
‘Mijn vader heeft het nooit over verkopen 
gehad. In zijn geest zijn we verder gaan 
praten met Het Drentse Landschap: 

we hoeven er niks voor terug, alleen de 
zekerheid dat jullie er alles aan zullen 
doen om de waarden van het landgoed 
in stand te houden. We zijn blij dat dat 
gelukt is. Bij Het Drentse Landschap 
hebben ze de kennis en de middelen in 
huis om het landgoed en het huis een 
goede toekomst te geven.’

Duidelijke afspraken
Over deze koers waren Marike, Jelmer 
en Hessel als erfgenamen het samen 
van meet af aan eens, vertelt Jelmer: ‘We 
hebben duidelijke afspraken kunnen 
maken en we blijven in de toekomst bij 
Overcingel betrokken.’
Marike: ‘Ik zeg niet dat deze stap 
gemakkelijk is. Je doorbreekt iets, maar 
je weet ook dat dit het beste is en dat het 

landgoed in goede handen is. En als je er 
goed over nadenkt, houden we alleen de 
mooie dingen over.’
Jelmer van Lier Lels heeft al aangegeven 
dat hij ook voor Het Drentse Landschap 
als vrijwilliger op het landgoed actief zal 
blijven. Ook Marike en Hessel van Lier 
Lels zullen in de toekomst hun weg op 
Overcingel blijven vinden.

 

Plattegrond  
uit 1921 van  
Landgoed  
Overcingel
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werken kan maken. Ik voel me wel snel 
ergens thuis maar het kost me ook steeds 
moeite om afstand te nemen als ik weer 
vertrek. Ik hecht me snel ergens maar heb 
wel behoefte aan een thuisbasis. Die heb 
ik nu gevonden in Drenthe. Ik woon nu 
meer dan 10 jaar in de oude pastorie op 
de historische Brink in Vries, in de groene 
gemeente Tynaarlo. Ik heb een geweldig 
atelier met natuurtuin waar ik me naar 
hartenlust kan ontplooien en mijn werk 
kan exposeren. Binnen een paar minuten 
loop ik in de natuur. Als ik wil ben ik met 
de elektrische fiets binnen een uur in het 
centrum van Groningen of Assen. Cultuur 
en natuur zijn hier binnen handbereik. 
Het kon minder.”  
Op de vraag wat zijn favoriete plek in 
Drenthe is antwoordt hij: “Ik kom graag in 
de kop van Drenthe, met het Balloërveld, 
de Drentsche Aa en als topstuk natuurlijk 
het Hunzedal. Veel vogels, nieuwe natuur 
en van een grote diverse schoonheid.”

In ons jubileumjaar hebben we tal van 
extra activiteiten en evenementen 
georganiseerd. Om het jubileum speciale 
glans mee te geven, hebben wij  
kunstenaar Erik van Ommen gevraagd 
een serie kunstwerken te maken. 

Erik van Ommen is een bijzonder veel- 
zijdig kunstenaar die figuratief werk 
maakt en exposeerde in musea en 
galerieën in binnen- en buitenland. Hij 
maakt olieverfschilderijen, aquarellen, 
pastels, etsen, lino- en houtsneden, 
sumi-e schilderingen en videofilms. 

Deze bevlogen kunstenaar beschouwt de 
wereld als zijn atelier en werkte buiten 
Europa in India, Egypte, Israël, Kenia, 
Mauritanië, Gambia, Senegal, Namibië, 
Zimbabwe, Canada en een groot deel van 
de Verenigde Staten, maar heeft Drenthe 
als thuisbasis. Hij zegt daarover: “Ik heb 
op veel plekken in de wereld gewerkt 
en zoek daar altijd naar een soort van 
thuisbasis van waaruit ik mijn kunst-

Inspiratie
Wij hebben Erik gevraagd een serie 
kunstwerken te maken waarbij de link 
met Drenthe duidelijk moest zijn. Hij 
was onmiddellijk enthousiast. Erik is 
geboren in Epe, opgegroeid in Zwolle, 
en nu dus woonachtig in Drenthe. Hij 
vindt in Drenthe iets terug van de twee 
landschappen uit zijn jeugd. Van de 
kleinschalige parkachtige landschappen 
tot aan de uitgestrekte heidevelden. In 
onze provincie vindt hij rust en inspi-
ratie voor zijn werk. Bijna dagelijks fietst 
hij een rondje door het Noord-Drentse 
landschap om uit de sleur te komen van 
zijn dagelijkse werk in het atelier en zich 
weer op te laden voor de rest van de dag. 
Hij wordt geïnspireerd door de natuur en 
werkt graag in projecten mee aan natuur-
behoud. Het verzoek van Het Drentse 
Landschap sluit daar mooi bij aan. In zijn 
atelier hebben we gezamenlijk gekozen 
voor vier Drentse vogelsoorten en de vier 
seizoenen waarin wij de kunstwerken 
willen uitbrengen. Beginnend in de herfst 
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Speciale 
actie

Jubileumjaar

Tekst 
Paulien Zomer

Vier kunstwerken 
van Erik van 
Ommen
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met de Boerenzwaluw, de Roodborst in de 
winter, de Geelgors in het voorjaar en de 
Grauwe klauwier in de zomer.

Overcingel
De eerste houtsnededruk die Erik speciaal 
voor Het Drentse Landschap heeft 
gemaakt, is verbonden aan het onlangs 
door de stichting verkregen Landgoed 
Overcingel. Erik zegt hierover het 
volgende: “Voor mij zijn kunst en natuur 

onlosmakelijk met elkaar verbonden, 
het is al jaren mijn motto. Ik woon zelf 
in een rijksmonument en vind dat we 
zorg moeten dragen voor het monument. 
Een rentmeesterschap dat we moeten 
doorgeven aan de volgende generatie. 
Ik ben dan ook erg blij met een organi-
satie als Het Drentse Landschap die zich 
niet alleen inzet voor de bescherming 
van onze natuur maar ook voor het 
behoud van ons culturele erfgoed. Mijn 
bijdrage tot het behoud van het culturele 
Landgoed Overcingel past daar feilloos in; 
ik zou niets liever willen. Het is een plek 
waar in een drukke stedelijke omgeving 
de natuur en cultuur nog fier overeind 
staan.”

Het hele proces van idee tot eindproduct 
heeft Erik met behulp van korte video-
filmpjes opgenomen. De houtsnededruk 
is het resultaat van 12 drukgangen. Het 
is een indrukwekkend proces dat een 
behoorlijke tijdsinvestering vraagt van de 
kunstenaar (voor elke drukgang staat twee 
dagen). 

Het Drentse Landschap kan uw steun 
bij het beheer en onderhoud van 
Landgoed Overcingel goed gebruiken. 
In ruil voor een bijdrage (van minimaal 
150 euro) ontvangt u een genummerd 
en gesigneerd exemplaar van de eerste 
houtsnede uit de serie, die Erik van 
Ommen speciaal voor Het Drentse 
Landschap heeft gemaakt. Het gaat om 
een afbeelding van een Boerenzwaluw, 
die in een oplage van 50 beschikbaar 
komt. Het is gedrukt op wit, 300 grams 
papier met het formaat 21 x 21 cm.  

Kijk voor meer informatie op: 
www.drentslandschap.nl/
actievoorovercingel

Deze actie loopt tot 1 november 2019. 

Bijzonder cadeau 
voor bijdrage aan beheer 
Landgoed Overcingel

Erik van Ommen (1956) studeerde 
in 1983 af aan de Academie voor 
Beeldende Kunsten Minerva in 
Groningen. Hij woont met zijn 
vrouw Wilma Brinkhof in een oude 
pastorie op de historische Brink 
in Vries. In dit rijksmonument, dat 
de naam Atelier Brink 2 draagt, 
woont hij niet alleen maar werkt 
en exposeert hij ook. Het atelier 
en de expositieruimte zijn tijdens 
openingstijden te bezoeken. 
In maart, juli en november op 
zaterdag en zondag van 13-16 
uur. Daarbuiten op afspraak.

 
Boerenzwaluwen
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Zittend op een krukje met de schilders- 
ezel op schoot en een penseel in de hand 
schildert de kunstenaar Anton Mauve 
het akkerland bij Vries. Daarboven is 
een typisch Nederlandse wolkenlucht te 
zien met enkele vogels in de verte en wat 
struikgewas dat de horizon aangeeft. 
Wie zou er niet met hem willen ruilen 
en de hectiek van het dagelijks leven 
even te vergeten voor deze rustgevende 
bezigheid? 

De landschapsschilderkunst van Drenthe 
rond 1900 was serious business. Er was 
veel vraag naar schilderijen waarop het 
‘ongerepte’ landschap was afgebeeld. 
Drenthe was daarvoor de aangewezen 
locatie. Bij de tentoonstelling Barbizon 
van het Noorden – De ontdekking van 
het Drentse landschap 1850-1950 slaan 
het Drents Museum en Het Drentse 
Landschap de handen ineen om dit 
verhaal te vertellen. 
Nederland verandert razendsnel in de 
tweede helft van de negentiende eeuw. 
De industrie neemt toe en de steden 
groeien. Kunstenaars gaan op zoek naar 

de plaatsen waar dit nog niet aan de 
orde is. Zij reizen heel Nederland af op 
zoek naar mooie plekjes om op het doek 
vast te leggen. Drenthe is een geliefd 
toevluchtsoord, zoals het landelijke 
Franse Barbizon, dat bekend is komen 
te staan als een echt schilderparadijs. 
Zo’n beetje alle grote kunstenaars van 
dat moment bezoeken onze provincie, 
zoals de bekende ‘schapenschilder’ Anton 
Mauve die het werk Bij Vries maakte. Hij 
schildert niet zichzelf, maar waarschijnlijk 
één van de broers Mesdag. Taco en Geesje 
Mesdag hadden een huisje in Vries waar 
veel kunstenaars over de vloer kwamen, 
waaronder ook Hendrik Willem en Sientje 
Mesdag. Mauve logeerde waarschijnlijk 
bij hen toen hij dit werk maakte. 

De kunstenaarswereld van dat moment 
is klein en men vertelt elkaar waar je de 
mooiste plekken kan vinden. Zo speelt 
Mauve vervolgens, samen met Anthon 
van Rappard, een doorslaggevende rol 
in de keuze van Vincent van Gogh om 

Barbizon 
van het 
Noorden

Tentoonstelling

Tekst 
Annemiek Rens

Drenthe als 
inspiratiebron 

 Anton Mauve (1838-
1888), Bij Vries,  
ca. 1880, olieverf 
op doek op paneel, 
32,3 x 44,9 cm, De 
Mesdag Collectie, 
Den Haag

 Vincent van Gogh 
(1853-1890),  
De Turfschuit



Bij inlevering van deze 
voucher bij de kassa van 
het Drents Museum betaalt 
u als beschermer van Het 
Drentse Landschap voor  
2 personen € 15 i.p.v. € 30! 
Of koop tickets online  
met kortingscode 
HDL-BARBIZON.  
 
Vergeet niet onderstaande 
bon mee te nemen bij het 
bezoek. Zonder bon is deze 
korting niet geldig.  

Tickets: 
www.drentsmuseum.nl

Met korting naar 
Drents Museum!

U
itgelicht

Voorwaarden
Geldig in de periode
24 november 2019 
t/m 22 maart 2020.  
Niet inwisselbaar 
voor geld. Niet  
geldig in combi-
natie met andere  
acties of kortin-
gen. Maximaal  
2 personen per 
voucher.
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Drenthe te bezoeken. In oktober 1881 
schrijft Van Gogh aan zijn broer: ‘Mauve 
is naar Drenthe, heb afspraak met hem 
[dat] ik naar hem toe zal komen zodra 
hij mij schrijft.’ Uiteindelijk duurt het 
nog wel twee jaar voordat ook Van Gogh 
naar Drenthe afreist en onder andere 
De Turfschuit schildert. Hij verblijft in 
Hoogeveen en Nieuw-Amsterdam en 
bezoekt het populaire kunstenaarsdorp 
Zweeloo. Op die plek schilderde Jozef 
Israëls waarschijnlijk ook zijn Drentse 
Madonna. 
Het zijn slechts een paar voorbeelden van 
de iconische werken die in deze periode 
tot stand zijn gekomen. In de tentoon-
stelling komen ze allemaal aan bod en 
ook is er werk te zien van moderne en 
hedendaagse kunstenaars die zich door 
Drenthe laten inspireren. Al deze werken 
brengen de unieke eigenschappen van 
het Drentse landschap in beeld en hebben 
in belangrijke mate de visuele identiteit 
van Drenthe bepaald. Het is het beeld 
van Drenthe zoals wij dat nu nog steeds 
kennen en sluit aan op de unique selling 
points van de provincie: de rust, de ruimte 
en het landschap. In de tentoonstelling 
wordt een verbinding gelegd tussen toen, 
nu en de toekomst. In hoeverre bestaat 
het landschap dat de kunstenaars zagen 
nog? En wat is de verwachting voor de 

langere termijn? In de tentoonstelling en 
het activiteitenprogramma gaan kunst, 
cultuur en natuur op een bijzondere 
manier samen.
Barbizon van het Noorden is te zien van 
24 november 2019 tot en met 22 maart 
2020.

 Jozef Israëls (1824-
1911), De Drentse 
Madonna

Julius van der Sande-Bakhuyzen (1835-1925), 
Rustende koeienhoeder aan oever van door bomen 
omzoomde waterkant

Drenthe kent uniek cultureel 
erfgoed, vele bijzondere 
natuurgebieden en prachtige 
landschappen. De Drentsche 
Aa, de schaapskooi 
Hijkerveld, het Hunzedal, 
Landgoed Rheebruggen, het 
Asserbos, hunebed D27 of 
museumdorp Orvelte. Voor 
Barbizon van het Noorden 
zijn we op zoek naar jouw  
favoriete plekje in de 

natuur van Drenthe. Laat 
zien waarom Drenthe nog 
steeds zo aantrekkelijk en 
mooi is. Deel jouw foto met 
ons via communicatie@
drentsmuseum.nl. Vanaf 
24 november 2019 worden 
de foto’s getoond in het 
museum. Vergeet niet bij de 
inzending naam en plaats te 
vermelden. 

Inzenden is mogelijk tot 
1 maart 2020!Deelname 
aan deze oproep betekent 
dat de foto rechtenvrij 
geplaatst mag worden op de 
verschillende kanalen van 
het Drents Museum en Het 
Drentse Landschap. Kijk  
voor alle voorwaarden op: 
drentsmuseum.nl/mien-
plekkie.

Gezocht: jouw favoriete plekje in Drenthe

jubileumactie

2=1

BON
jubileumactie

2=1
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Sinds begin dit jaar is Het Drentse 
Landschap betrokken bij het beheer 
van een groot aantal bossen en natuur-
gebieden van de Gemeente Assen. De 
eerste maanden stonden vooral in het 
teken van de inventarisatie en kennis-
making. Met collega’s van de Gemeente 
maar ook met diverse bewonersgroepen 
die betrokken zijn bij het beheer. Waar 
staan we nu en wat gaat er de komende 
tijd gebeuren?

Eind 2018 ontving Het Drentse Landschap 
van de Gemeente Assen een beschikking  
in het kader van de regeling Bos- en 
natuurgebieden. Hierin is vastgelegd dat 
onze stichting voor de komende jaren de 
inhoudelijke aansturing en coördinatie 
van het beheer van de bossen en natuur-
gebieden van de Gemeente Assen voor 
haar rekening neemt. Ook de samenwer-
king in het Duurzaamheidscentrum in 
het Asserbos wordt verder geïntensiveerd. 
Een mooie manier om natuur, natuur- 
beheer en -beleving te combineren voor  
ong en oud. De opdracht van de Gemeente  
is een opdracht en uitdaging waar we heel 
blij mee zijn, maar die ook een verant-
woordelijkheid met zich meebrengt. 
Naast het Asserbos zijn er tal van mooie,  
waardevolle en soms verrassende gebieden  
in Assen te vinden. De ligging van de 
gebieden in een stedelijke omgeving 
met veel betrokken bewoners geeft de 
beheeruitdaging een extra dimensie. 

Variatie gebieden
De Asser natuurgebieden zijn onder 
te verdelen in: grotere bosgebieden, 
landgoed- en parklandschappen, delen 
van beekdalen en allerlei kleinere bosjes, 
‘overhoekjes’ en landschapselementen. 
Van de grotere bosgebieden zijn naast 
het Asserbos ook het Amelterbos en de 
jonge bossen westelijk van de A28 (Bos en 
Golf) van behoorlijke omvang. Een ander 
verrassend terrein is het Roege stuk in 
Baggelhuizen, bos ontstaan vanuit een 
voormalige hoogveensituatie. Een terrein 
waarvan op historische kaarten is te zien 
dat het al rond 1930 zijn huidige omvang 
en vorm had.  
Voorbeelden van landgoederen zijn De 
Lariks en Valkenstijn, beide gevarieerde 
en landschappelijk fraaie gebieden. Van 
de beekdalen springen het dalletje achter 
de NAM-gebouwen, de bovenloopjes 
van de Messchen, De Landjes en de 
Ossebroeken bij Schieven het meest in 

Het Drentse
Landschap
beheert

Natuurterreinen

Tekst 
Teddy Bezuijen en Uko Vegter

Natuur  
Gemeente Assen

 
Duurzaamheids-
centrum Assen

 
Asserbos

 
Eekhoorn



 
Asserbos

18

het oog. Ook de kleinere gebieden zijn 
soms heel bijzonder. Wat te denken van 
de Sluisdennen, een fraai bosgebiedje in 
Assen-oost verscholen tussen de huizen. 
Alleen de naam is al intrigerend. Of een 
klein stukje naamloze jungle aan de 
noordwestzijde van Assen waar je alleen 
vanaf een bedrijventerrein, springend 
over een enkele sloot kan komen. Pareltjes 
die het behouden meer dan waard zijn.

Kennismaking
Zoals gezegd, moest er in het begin 
afgetast worden hoe de samenwerking 
vorm moest krijgen. Hoe verloopt het 
beheer nu? Welke uitgangspunten gelden 
er, hoe is de logistiek van het beheer en 
hoe kunnen we vanuit beheerinhoude- 
lijke kennis meerwaarde bieden? De 
gesprekken hierover verliepen in een 
prettige sfeer, waaruit vertrouwen van 
de gemeentelijke medewerkers sprak. 
Maar ook maakten we kennis met de 
diverse bewonersgroepen die actie zijn in 
de Asser natuur. Op een eerste avond in 
januari bleek al direct de grote betrokken-
heid bij de eigen leefomgeving en de wens 
om die verder te verbeteren. Na deze 
avond zijn met veel bewonersgroepen 
veldbezoeken afgelegd om nader grip te 

krijgen op de gebieden zelf, de problema- 
tiek en eventueel gewenste beheermaat- 
regelen. Vaak leidde dat tot goede 
discussies en uitwisseling van beelden en 
argumenten over aard en noodzaak van 
maatregelen. Bijvoorbeeld over wanneer 
en waarom het dunnen van bossen 
wenselijk of waarom je dat juist niet zou 
moeten doen. Voor de Lions club werd 
een excursie in het Asserbos gegeven en 
ontvingen we van hun een mooi bedrag 
ter ondersteuning van ons werk. Ook 
weten andere inwoners van Assen ons 
inmiddels goed te vinden als ze vragen 
hebben over het beheer van de gebieden. 

Inventarisatie en beheerevaluatie
Om zelf een goed beeld te krijgen van de 
gebieden zijn diverse veldbezoeken met 
medewerkers van Het Drentse Landschap 
afgelegd. Daarnaast zijn alle gebieden 
met medewerkers van de Gemeente 
doorgesproken op het punt van beheer-
geschiedenis, bodem- en wateraspecten, 
recreatief gebruik, ontwikkelingen van 
flora en fauna, specifieke wetenswaardig-
heden etc. De beheerplannen en beheer-
visies die er van diverse gebieden zijn, 
werden doorgenomen. Alleen al voor het 
Asserbos zijn dat uitgebreide, en recent 

nog geactualiseerde documenten… Het 
gebied De Landjes valt op doordat hier 
al enkele jaren begrazing met schapen 
plaatsvindt op een zodanige manier dat er 
een gevarieerd en fraai gebied is ontstaan. 
Inmiddels is er een goed overzicht van de 
gebieden, natuurwaarden, huidig gebruik 
en beheerkansen richting toekomst. We 
evalueren het gevoerde beheer en voegen 
er daar waar nodig vanuit onze beheerer-
varing elementen aan toe. 

Beheer komende periode 
Het feitelijke beheer van de terreinen van 
de Gemeente verandert dit jaar voor de 
meeste gebieden nagenoeg niet. Vanuit de 
evaluatie van het gevoerde beheer zullen 
we samen met Gemeente, bewoners- 
organisaties en omwonenden kijken waar 
het gewenst of nodig is aanpassingen in 
het beheer door te voeren. Er zijn enkele 
uitzonderingen hierop. Komende winter 
is het plan al wel in enkele bosgebieden 
waaronder het Asserbos, en Bos en Golf 
op sommige plekken een kleinschalige  
dunning van enkele percelen uit te 
voeren. Met name in Bos en Golf is sprake 
van achterstand in het beheer. Hierbij 
vermijden we verstoring van aanwezige 
dieren en stemmen we van tevoren af met 
omwonenden en andere betrokkenen. 

Overige activiteiten
Naast het beheer zelf zullen we de 
komende tijd de inwoners van Assen gaan 
betrekken bij het beheer. Bijvoorbeeld 
door excursies, maar ook met speciale 
aandacht voor kinderen. Het idee van 
kinderboswachters in het Asserbos gaan 
we nader verkennen. Daarnaast zullen we 
kijken naar de informatievoorziening in 
de diverse gebieden. De grotere terreinen 
zullen waar nodig een informatiepaneel 
krijgen of worden bestaande infopanelen  
opgeknapt. Kortom, er gaat veel moois 
gebeuren rond de Asser natuur de 
komende jaren. 
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1 Asserbos
2 Twijfelveld  
3 Bosjes oostzijde begraafplaats Boskamp
4 NAM
5 Westerkamp
6 Bosje Witterhoofdweg
7a Ossenbroekloop
7b Amelterloopje
7c Uitkamp
8 Sluisdennen
9 Valkenstijn
10 Amelterbos
11 Dijkveld
12 Voormalig woonwagenkamp
13a Bosje LEO Loon
13b Bosje bult Loon / ARC
13c Bosje omgeving Spoorbaan, Vriezerweg /  
 Peeloërweg en Havenkanaal
14 Beekdal de Landjes
15 Beekdal de Messchen
16 Bosje Taarloseweg
17 Rhee
18 Bos & Golf
19 Lariksbos
20 ’t Roege Stuk
21 Bosje Baggelhuizen
22 Recreatiegebied Baggelhuizen
23 Kavel AD67 (N33)
24 Bosje carpoolplaats Assen-Zuid
25 Bosje Groene Dijk (noordzijde Amerikaweg)
26 Amelte 18 / Vredeveldsepad
27 Bosje Dreesman
28 Bosje Loon Kampsweg
29 Houtsingel Heirweg Loon Taarlo
30 Kampjes Rhee
31 Bosje fietspad Boerkampweg
32 Bosje Propellerpad De Broeken Driesweg
33 Anreperstraat Kerkenpad
34 Terrein naast Carpoolplaats Assen Zuid
35 Landgoed Overcingel

Overzicht bossen 
en natuurterreinen 
gemeente Assen
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Grote bonte specht
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Tekst
Bertus Boivin en Melle Buruma

De stad uit, de hei op

Fietsen

Witterveld
Het eerste heideterrein waar je langs 
komt, is het Witterveld. Je mag er niet 
op, want het is als schietbaan in gebruik 
bij het Nederlandse leger. De schietbaan 
zelf is relatief klein, maar vrijwel het hele 
480 hectare grote Witterveld dient als 
veiligheidszone. In die betrekkelijke rust 
heeft het gebied zich kunnen ontwikkelen 
en hoort het als Natura 2000-gebied 
tot de top van onze natuurterreinen. 
Belangrijkste reden voor die status is de 
aanwezigheid van levend hoogveen. Hier 
was als een van heel weinige gebieden 
in Nederland nog sprake van spontane 
veenvorming. Vlakbij dit stuk hoogveen 
ligt een zeldzaam berkenbroekbos.
Dat het Witterveld en zijn unieke natuur 
er nog zijn, lijkt overigens meer geluk dan 
wijsheid. In de negentiende eeuw waren 
hier net als overal elders ook plannen 
om het veld te vervenen en ontginnen, 
maar de gemeente Assen besloot anders. 
Het toenmalige ministerie van Oorlog 
zocht een geschikte vestigingsplaats 

Als je vanuit Assen gaat fietsen, ben je 
snel geneigd richting Drentsche Aa te 
gaan. Deze keer gaan we helemaal de 
andere kant op, zuidwaarts dus. Deze 
route brengt je langs drie prachtige 
heidevelden. Je komt door vijf kleine 
dorpen met middeleeuwse roots. De 
route gaat bijna helemaal over fiets-
paden en rustige weggetjes. Onderweg 
kun je de prachtige omgeving dan ook 
ongestoord in je opnemen.

voor nieuwe kazernes voor het Eerste 
Regiment Infanterie. Om die extra 
werkgelegenheid binnen te halen bood 
Assen het leger gratis een schietterrein 
in bruikleen aan en de gemeente kocht 
in 1891 het Witterveld voor een bedrag 
van bijna 50 duizend gulden, en de 
kazernes kwamen naar Assen. Inmiddels 
is Defensie zelf alweer een aantal jaren 
eigenaar van het Witterveld.

De folder van deze route is  
los in dit nummer bijgevoegd. 

Via www.eindjeomindrenthe.nl  
kun je de route online gebruiken 
en ook als pdf downloaden. 

De stad uit, de hei op
FIETSEN

 37 kilometer fietsen

 over drie grote heidevelden

 door kleine oude dorpen

 bijzondere vogels observeren

 door de brongebieden van de Drentsche Aa

www.drentslandschap.nl

Onderweg

Lengte route 37 km

Startpunt   
Parkeerplaats Stadsbroek 
bij Duurzaamheidscentrum 
Assen. Volg borden Stads-
broek / De Bonte Wever.

GPS startpunt
52 59 04, 06 32 43

Openbaar vervoer   
Fiets huren bij NS-station 
Assen

Karakter route
Het grootste deel van de 
route gaat over fietspaden, 
een deel over rustige 
landweggetjes. Sintelweg bij 
Oranje 4  en zandpad door 
Asserbos 17  goed begaan-
baar.

Afkortingen   
LA linksaf, RA rechtsaf,  
RD rechtdoor, KP knooppunt

Na 2  ligt rechts van het 
fietspad de oudste bewo-
ningsas van Witten. Een van 
de boerderijen achter de heg 
heeft gebinten die gedateerd 
konden worden op 1487. 

Bij 7  kom je langs de 
schaapskooi, het informa-
tiecentrum en de woning 
van de schaapherder aan 
de rand van het Hijkerveld. 
Verderop staat links van het 

pad de vakantieaccommoda-
tie Het Hertenhuisje van Het 
Drentse Landschap. Na het 
viaduct over de A28 kom je 
langs het kleine terrein Witte 
Zand dat ook eigendom is 
van Het Drentse Landschap.

Na 11  passeer je bij de 
zwarte rechtopstaande 
spoorbiels het tracé van het 
voormalige spoorlijntje van 
Kamp Westerbork. 

De term ‘ele’ in de dorps-
naam Eleveld 13  heeft  
mogelijk met de kleur geel 
te maken. Geel kom je ook 
tegen in de naam Geelbroek. 
Waren het de Dotters die de 
landjes hier geel kleurden?

Bij 14  volgt het fietspad het 
tracé van de tram van de 
Eerste Drentsche Stoom-
tram Maatschappij van  
Assen naar Emmen. Voorbij 
15  ga je over het Anreeper-
diep dat als Witterdiep op 
het Witterveld begonnen is.

Bij 17  fiets je een stuk door 
het Asserbos terug naar 
het startpunt. Sinds begin 
2019 verzorgt Het Drentse 
Landschap het beheer van 
het bos voor de Gemeente 
Assen.
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Hijkerveld
Als tweede heideveld onderweg kom je 
over het Hijkerveld, sinds 1986 in eigen-
dom van Het Drentse Landschap. Destijds 
lukte het de stichting om met forse steun 
van rijk en provincie het 587 hectare grote 
Hijkerveld van verzekeraar Amev aan 
te kopen. Daarmee is het nog steeds de 
grootste aankoop in één keer in Drenthe 
door een natuurbeschermingsorganisatie. 
Inmiddels heeft Het Drentse Landschap 
tussen Laaghalen en Hijken zo’n  
1030 hectare in eigendom en beheer.
Bij het Hijkerveld hoort het vogelreservaat  
Diependal. Dat zijn de voormalige vloei-
velden van de aardappelmeelfabriek 
Oranje. In de vogelkijkhut bij [5] kun je het  
vogelleven op de plas in alle rust obser-
veren. In 2016 kon ook het grootste deel 
van Landgoed Kortewegsbos worden 
verworven. Een deel van het bos na [6] 
op weg naar het Hijkerveld heeft Het 
Drentse Landschap indertijd aangeplant 
als compensatie voor de bomen die 
gekapt moesten worden om het Hijker-
veld de weidsheid van vroeger te kunnen 
teruggeven. Wellicht zie je op het veld 
herder Freerk Heuker van Het Drentse 
Landschap met zijn kudde Schoonebeker 
heideschapen.

Groote Zand
Het zal je meteen opvallen dat het Groote 
Zand een ander heidegebied is dan het 
Hijkerveld een half uur geleden. Hier geen 
eindeloze ‘grote stille heide’, maar een 
parkachtig landschap met Eiken, Berken 
en Grove den. Hier en daar staat zelfs een 
Tamme kastanje. Het veld is flink geacci-
denteerd door de zandverstuivingen waar 
het terrein ook zijn naam aan ontleent.
De weg van Rolde naar Hooghalen over 
het Groote Zand was vroeger regelmatig 
niet te berijden vanwege steeds weer 
nieuwe bergen zand onderweg. Onder 
andere om het zand vast te leggen, heeft 
Staatsbosbeheer in de loop van de vorige 

 
Aan de Boermarkeweg staat de 
oudste boerderij van Laaghalen 
(huisnr. 11). Het monument stamt 
deels uit de eerste helft van de 
achttiende eeuw.

eeuw het grootste deel van het Groote 
Zand ingeplant met bos. Het eerste deel  
van het fietspad na [11] rij je dan ook 
een heel stuk door de Boswachterij 
Hooghalen.
Het noordelijke deel van het Groote Zand 
ontsnapte aan dit lot. In 1983 kreeg Het 
Drentse Landschap de kans om dit 120 
hectare grote terrein te kopen van de 
toenmalige Gemeente Beilen. Onderweg
over het Groote Zand kom je Schotse 
hooglanders en Drentse heideschapen 
tegen die voor Het Drentse Landschap 
hun bijdrage leveren aan het heidebeheer.
Aan de noordkant van het Groote Zand 
ligt een moerassig gebied rond Geelbroek 
dat afwatert op het Amerdiep/Deurzer-
diep. Het maakt onderdeel uit van het 
Natura-2000 gebied Drentsche Aa.

Oude dorpen
Het gebied rond Assen lag op de grens 
van zand en veen. In de loop van de 
middeleeuwen werden de hogere delen 
ontgonnen en ontstonden een stuk of 
tien dorpen. Onderweg komen we langs 
Witten (1294), Laaghalen (‘Halen’, 1217), 
Geelbroek (1444), Eleveld (1217) en Anreep 
(1141). (De jaartallen zijn de jaren waarin 
het dorp voor het eerst vermeld werd.)
Witten telde aan het begin van de 
dertiende eeuw negen erven en was daar- 
mee het grootste dorp in de buurt. Assen 
ontstond in 1259 als een Cisterciënzer 
klooster aan een van de loopjes die 
richting Anreeperdiep stroomden. Op de 
plek van het klooster waren voor de bouw 
waarschijnlijk al twee erven.

 
Drents icoon in de verdrukking
Eens was de Wulp een 
iconische broedvogel 
van onze heidevelden. 
Broedend op de heide 
pendelden Wulpen heen en 
weer naar de graslanden om 
voedsel te zoeken. Boven 
je hoorde je hun met hun 
jodelende roep waarna je ze 
in het gras zag rondstappen 
met hun kenmerkende naar 
beneden gebogen snavel…
Drentser dan de Wulp kón 
het haast niet, maar dat 
beeld is zo langzamerhand 
zeldzaam geworden. 
Even leken de Wulpen 
te verhuizen naar het 
boerenland, maar daar 
zette de dalende trend zich 
gewoon voort. 
Hun aantallen zijn de 
afgelopen decennia meer 
dan gehalveerd, zeker in 
Drenthe. Inmiddels is de 
Wulp terechtgekomen op 
de Rode Lijst met bedreigde 
vogelsoorten.

Het jaar 2019 is uitgeroepen 
tot het Jaar van de Wulp om 
extra aandacht voor deze 
prachtige soort te vragen, 
zie www.jaarvandewulp.nl. 
In Drenthe is het Kennis-
centrum Akkervogels een 
veldonderzoek gestart om 
antwoord te krijgen op de 
vraag hoe het kan dat er 
zo weinig Wulpen groot 
worden. Hoe kunnen we 
voorkomen dat de Wulp 
verdwijnt uit Drenthe?
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Al vanaf het begin van de jaren 80 van  
de vorige eeuw heeft Het Drentse Land- 
schap ervoor gekozen om het behoud 
van het kleinschalige cultuurlandschap 
een plek in haar natuurbeheer te geven. 
Onder meer door het oprichten van eigen 
ecologisch werkende beheerboerderijen  
waar de kringloopbenadering werd 
vormgegeven. Door het optreden van 
minister Schouten is deze aanpak heel 
actueel geworden.

De introductie van de landbouw heeft 
op de geschiedenis van de mensheid een 
immense impact gehad. De verwachting 
is dat binnen enkele decennia 9,5 miljard 
monden te voeden zijn terwijl de aarde nu 
al kreunt onder de druk die de mens op 
haar uitoefent. Een ongelofelijk efficiënte 
en industriële landbouw heeft ons land 
omgetoverd in een groene woestijn waar 
vrijwel geen leefruimte voor de wilde flora 
en fauna in onze ooit zo gradiëntrijke en  
biodiverse landschappen rest. Meer dan 
80% van de Nederlanders maakt zich 
inmiddels zorgen over hun landschap. 
Insecten, boerenlandvogels en -bloemen 
zijn vrijwel overal verdwenen. Het 
landschap is op veel plaatsen stil, saai 
en reukloos geworden. Het valt daarom 
te prijzen dat minister Schouten een 
pleidooi voor kringlooplandbouw houdt 
in de hoop verdere nivellering te keren. 
Natuurlijk kan men daar cynisch over 
doen; de overheid heeft op het punt van 
natuur- en landschapsbehoud al vaak 
haar beloften geschonden. Denk aan de 
afschaffing van Waardevolle Cultuur-
landschappen, Nationale Landschappen, 
erfbeplantingssubsidie, de afslanking van 
het Natuur Netwerk Nederland (NNN) 
en een veel vrijblijvender ruimtelijke 
ordening. Maar mogelijk biedt dit  
initiatief een kans om de kwaliteit 
van ons boerenland te verbeteren. De 
noodzaak daartoe is duidelijk en Het 
Drentse Landschap heeft in de afgelopen 
40 jaar in haar terreinen bewezen dat  
het ook kan.

Ontstaansgeschiedenis
Ongeveer 12.000 jaar geleden schakelde 
de mens op een aantal plaatsen in de  
wereld over op het bedrijven van land- 
bouw. Onder meer in het huidige Irak. 
Niet toevallig in een rijke riviervlakte, 
omgeven door verschillende biotopen 
waar veel te domesticeren soorten 
planten en dieren voorkwamen. Granen 

en groenten, maar ook schapen, geiten, 
runderen en varkens. De geleidelijk in 
vaste nederzettingen verblijvende mensen 
wisten al vroeg dat goede oogsten zorg 
nodig hadden. Dat jaarlijkse overstromin- 
gen van riviervlakten met de afzetting 
van rijk sediment de opbrengst ten  
goede kwamen. 
Landbouwers uit het oosten bevolkten 
geleidelijk het Europese continent en 
brachten hun landbouwhuisdieren 
mee. Ze verschenen omstreeks 7000 
jaar geleden op de rijke löss-gronden 
van Zuid-Limburg. In de millennia die 
volgden werden steeds meer bossen 
gekapt en gronden in cultuur gebracht. 
Waarbij altijd een relatie tussen veehou-
derij en akkerbouw bestond. Naarmate 
de technologie zich verder ontwikkelde 
konden ook de zware eikenbossen op 
de Drentse zandgronden ontgonnen 
worden. Via gescheperde schaapskudden 
concentreerden de Drentse boeren mest 
in potstallen. Om gebruikt te worden op 
de met rogge beteelde essen waardoor een 
betere oogst verkregen werd. Voedings-
stoffen werden vanuit een groot omrin-
gend heidegebied geconcentreerd op de 
veel kleinere akker op de es. Hoe meer 
stalmest, hoe beter de oogst. Uit de hele 
geschiedenis van de landbouw blijkt dat 
de mens zich terdege bewust was van het 
gegeven dat oogsten alleen op peil bleven 
wanneer er ook voedingsstoffen naar de 
grond teruggebracht werden. 

Verstoorde kringloop
Eind 19e eeuw tot het midden van de 20e 
eeuw was er in Drenthe sprake van een 
kleinschalig en uiterst gevarieerd cultuur-
landschap met grote natuurwaarden.  
De biodiversiteit was hoog omdat de 
hoeveelheid mest beperkt was, de water-
huishouding redelijk ongestoord functi-
oneerde en boeren een grote continuïteit 
van handelen tentoonspreidden. Met 
de ontdekking en het ruim toepassen 

Beheer

Tekst 
Eric van der Bilt

Terug naar de 
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Kringloop-
landbouw
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van kunstmest, in combinatie met de 
groei van de wereldhandel, werd de 
lokale nutriëntenkringloop doorbroken. 
De landbouw onderging een proces van 
intensivering en industrialisering waar 
geen eind aan lijkt te komen. Via door 
de overheid gefinancierde processen als 
ruilverkavelingen en beeknormalisaties  
is ons hele landschap grotendeels voor  
grootschalige rationele landbouw 
ingericht. Inmiddels worden er 4 miljoen 
koeien, 12,5 miljoen varkens en 105 miljoen 
kippen in ons land gehouden. Gevoed met 
producten van vele hectares landbouw-
grond elders in de wereld. Mede waardoor 
op ongekende schaal bossen verdwijnen. 
Ongeveer 80% van onze landbouw-
productie ter waarde van € 90 miljard 
wordt vervolgens naar het buitenland 
geëxporteerd. Onder achterlating van een 
ongekende hoeveelheid mest en chemi-
sche middelen die onze wateren, bodem, 
lucht en ook onze gezondheid bedreigen. 
Boeren moeten steeds meer investeren 
en produceren tegen een almaar dalende 

kostprijs om het hoofd boven water te 
houden. 

Kringlooplandbouw
Als gevolg van een ongekend verlies aan 
biodiversiteit is ons buitengebied in een 
groene woestenij veranderd. De insecten, 
de basis van de voedselpiramide, zijn met 
70% afgenomen. In enkele decennia is  
de Kievit met 50% afgenomen, onze  
nationale weidevogel de Grutto met bijna 
75%, Patrijs en Veldleeuwerik zelfs met 
95%. Het is tegen deze achtergrond dat 
steeds meer over een duurzaam grond-
gebruik, natuur-inclusieve landbouw en 
kringlooplandbouw gesproken wordt.
In september 2018 zag de nota ‘Landbouw, 
Natuur en Voedsel. Waardevol en 
Verbonden’ het licht. Hierin werd namens  
minister Schouten een visie op de nood- 
zaak van een op moderne leest geschoeide 
kringlooplandbouw verwoordt. Er zal een 
einde moeten komen aan de uitputting 
van de bodem, het verlies van biodiversi-
teit en de degradatie van ons milieu. Door 

zo min mogelijk afval te produceren, zo 
min mogelijk schadelijke stoffen uit te 
stoten en grondstoffen en producten met 
zo min mogelijk verliezen te benutten. En 
inzet op voorkomen en verminderen van 
afval in combinatie met hergebruik en 
het opnieuw in de kringloop brengen van 
reststromen. Een zoveel mogelijk gesloten 
kringloop van stoffen dus, kringloop-
landbouw. Opvallend aspect vormt de 
inzet om de bodem zoveel mogelijk met 
organisch materiaal te voeden, vergelijk-
baar met het gebruik van ruige mest zoals 
dat tot de jaren ’70 van de vorige eeuw 
gebruikelijk was. Door het slim verknopen 
van dierlijke en plantaardige productie 
kan er zoveel mogelijk biomassa aan de 
bodem worden teruggegeven. Dit initiatief 
kan echter alleen maar slagen wanneer de 
boer een eerlijke prijs voor zijn producten 
krijgt. De hoop bestaat dat deze nieuwe 
visie op de Nederlandse landbouw ook 
echt handen en voeten krijgt. Onder meer 
door grondgebondenheid op regioschaal 
te verplichten. De eerlijkheid gebiedt 
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echter ook te zeggen dat in de nota weinig 
tot niets over overheidsregie, instrumen-
tarium en middelen en de noodzakelijke 
krimp van de veestapel wordt gezegd. 

Eigen beheerboerderijen
Natuur en landschap staan in Nederland 
al meer dan een eeuw onder druk. Vanaf 
de Relatienota in 1976 wordt ingezet op 
scheiding van functies tussen landbouw 
en natuur. Het grootste deel van ons land 
is het domein van industriële landbouw 
met hier en daar een natuurreservaat, 
liefst verbonden met andere natuur- 
gebieden in de context van het NNN. 
Deze scheiding van functies leidde 
enerzijds tot behoud van biodiversiteit 
in grote goed gebufferde reservaten in 
eigendom van de grote terreinbeheerders. 
Tegelijk verdwenen vrijwel alle natuur-
waarden uit het boerenland. Maximaal 
producerende landbouwgronden grenzen 
vrijwel overal keihard aan voedselarme 
natuurgebieden. Van overgangsge-
bieden die in het verleden buitengewoon 
biodivers waren, is geen sprake meer. 
Al vanaf het begin van de jaren tachtig 
van de vorige eeuw heeft Het Drentse 
Landschap zich ingezet om juist deze 
waardevolle overgangsgebieden een plek 
in haar natuurbeheer te geven. Onder 
meer via het oprichten van eigen ecolo-
gisch werkende beheerboerderijen waar 
gewerkt wordt volgens de kringloop- 
benadering. Er worden geen kunstmest  
en bestrijdingsmiddelen gebruikt. Het  
vee begraast de natuurgebieden, staat  
’s winters in de potstal waar het gevoerd 
wordt met ruwvoer van schrale gronden 
en graan van de eigen akkers. Maaisel 
en stro worden gebruikt in plaats van de 
vroegere heideplaggen en de ruige mest 
wordt als vanouds naar de landerijen 
teruggebracht. Een gesloten kringloop 
dus. 
De stichting slaagt er al 40 jaar in deze 
vorm van extensieve landbouw ten bate 

van de natuur in ons oude cultuurland-
schap levend te houden. De boerderijen 
liggen in Doldersum, het Landgoed 
Rheebruggen bij Uffelte en in het Reestdal 
en zorgen ervoor dat de oude landbouw-
traditie op een moderne manier gehand-
haafd blijft.

Meer biodiversiteit
Het Drentse Landschap heeft in de bij de 
beheerboerderijen horende oude cultuur-
landschappen bewezen de biodiversiteit 
van het oude boerenland te kunnen 
terugbrengen. Om te beginnen in de 
veelal met wintergranen beteelde akkers 
waarvan sommige ook specifiek voor de 
op schrale gronden groeiende kruiden 
worden bebouwd en waar productie 
niet voorop staat. Inmiddels zijn vrijwel 
verdwenen soorten als Korensla, Slofhak, 
Kleine leeuwenklauw en Roggelelie daar 
te vinden. De iets meer op productie 
gerichte akkers tonen in de zomer een 
gloed van bloemen. Korenbloem, Gele 
ganzenbloem, kamilles en wikken 
verlokken een keur van insecten. Doordat 
nergens bestrijdingsmiddelen worden 
gebruikt zijn er veel vlinders en sprink-
hanen in de terreinen te vinden. Vooral 
ook in de licht bemeste graslanden die 
in het voorjaar onder meer kleuren van 
de Pinksterbloemen, Veldzuring, boter-
bloemen en vele andere zeldzamere 
bloemen. Er zijn soms wel 50 planten-
soorten per hectare te vinden. 

Keuzes maken
De geheel onbemeste schraallanden, die 
nog veel soortenrijker zijn, blijven in dit 
kader buiten beeld omdat zij tot het strikte 
natuurbeheer worden gerekend. Opval-
lende resultaten worden bij de vogels 
gerealiseerd, waar Graspieper, Geelgors, 
Kneu, Grasmus, Grauwe klauwier en 
Roodborsttapuit het in het kleinschalige 
landschap opvallend goed doen. Zie de 
grafiek van Arend van Dijk. Het mag 
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om de huidige landbouwpraktijk tegen 
het licht te houden en meer duurzame 
wegen te verkennen, dient gewaardeerd 

overigens duidelijk zijn dat deze vorm 
van natuurgerichte extensieve landbouw 
niet als economisch alternatief kan gelden 
voor de toekomstige landbouw. Daarvoor 
is het verschil in productie te groot. Uit 
de inzet blijkt echter wel dat op een 
deel van het landbouwareaal onder een 
afgesproken beheerregime wel degelijk 
een fors hogere biodiversiteit bereikt kan 
worden.
Met de weidevogels blijft het maar slechter  
gaan. Ook rond de boerderijen van 
Het Drentse Landschap, die in minder 
geschikte kleinschalige landschappen 
liggen. Droogtegevoeligheid en predatie 
spelen tevens een rol. De Drentse natuur-
bescherming was altijd van mening dat 
agrarisch natuurbeheer tot behoud van 
de weidevogels zou moeten leiden en zag 
daarvoor geen rol voor zichzelf weggelegd. 
Net als bij een ander museaal boeren-
landschap als de heide zullen we echter 
ook het weidevogellandschap als een 
reservaat moeten gaan behandelen en het 
op adequate wijze als natuur moeten gaan 
beheren. 
Wanneer we in Nederland de biodiversi-
teit in ons boerenland willen verbeteren 
dan kan dat gewoon, zoals blijkt. Maar 
vanzelf zal dat niet gaan. De huidige wet-  
en regelgeving, de landbouwsubsidies 
vanuit de EU, de economische grond-
slagen van het landbouwbedrijf en het 
natuur-, milieu- en landschapsbeleid 
zullen moeten veranderen. De vraag is 
of de overheid, de landbouwsector en de 
burger daartoe bereid zullen zijn. Willen 
we de hoeveelheid vee en daarmee de 
mestdruk terugbrengen, moeten we de 
waterhuishouding meer op natuurdoelen 
instellen, accepteren we een gedeeltelijke 
verlaging van de productie ten bate van 
de voedselkwaliteit? Mag de boer daar als 
tegenprestatie dan een hogere prijs voor 
ontvangen en is de consument bereid die 
te betalen? Geen simpel te beantwoorden 
vragen. De moed van minister Schouten 

 
Gele Ganze-
bloemen op het 
Doldersummer-
veld

te worden. In Drenthe zal Het Drentse 
Landschap zich ten volle inzetten om zo’n 
omslag succesvol te laten zijn.
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Bij diersporen denken we vaak aan 
prenten, maar de voetafdrukken zijn 
maar een klein deel van het enorm brede 
scala aan sporen die dieren achterlaten. 
Veel sporen zijn prima te linken met 
onszelf en ons eigen gedrag. Ook wij 
laten de hele dag sporen achter, dieren 
zijn niet anders. Een slaapplek, een 
etensrest, een vaste route… om er maar 
een paar te noemen. 
 

Er zijn nog veel meer diersporen: vraat, 
wroeten, graven, timmeren en hakken, 
kadavers, botten, schedels, haren, veren, 
nesten, holen, legers, stofbaden, poep, 
urine, braakballen, braaksel… De lijst lijkt 
eindeloos. Het mooie is ook dat er altijd 
en overal sporen zijn en dat ze bovendien 
vaak goed zichtbaar zijn. Geen enkel 
spoor wordt bewust verstopt achterge-
laten. Als je je probeert voor te stellen dat 
al die sporen veranderen in een gekleurd 
vlaggetje, dan ziet elk stukje buiten eruit 
als een vlaggenzee! En dat is natuurlijk 
een geweldig besef; om te weten dat 
overal om je heen dieren zijn geweest die 
iets hebben achtergelaten. 
Ook al zijn prenten maar een deel van dat 
grote sporengeheel, het is wel een heel 
belangrijk onderdeel. In Nederland leven 
we ook nog eens in een prentenparadijs. 
We boffen maar met al die zandpaden, 
modderpoelen, stranden, oevers, zandver-
stuivingen en akkers. Altijd en overal zijn 
daar wel prenten in te vinden. 

Pluspunten
Het zoeken en vinden van prenten is 
één ding, het oplossen van die gevonden 
puzzel is twee. Met de nodige oefening is 
het zelfs mogelijk om van een gevonden 
prent niet alleen te zeggen dat het de 
voetafdruk van een Otter is, het kan nog 
veel specifieker: dit is de rechtervoorvoet 
van een Otter.
Voor velen hoeft dat uiteraard niet zo 
uitgebreid en diepgaand uitgezocht te 
worden. Het antwoord ‘Otter’ is vaak al 
meer dan voldoende. Maar voor anderen 
is juist die extra informatie een bonus in 
het veld. 

Er zitten een aantal pluspunten aan het 
kunnen vinden, herkennen en benoemen 
van sporen. De meest directe is het 
letterlijk kunnen benoemen van een 
vondst: we hebben prenten gevonden van 
een Ree. Een tweede belangrijke ‘plus’ is 
dat het kunnen herkennen van sporen 
heel erg handig en nuttig kan zijn als een 
middel om dieren te monitoren. Dat kan 

Dier-
sporen

Boekbespreking

Tekst 
René Nauta en Aaldrik Pot

 
Voorbeelden van 
diersporen

Het Prentenboek en 
de veldkaarten zijn te 
bestellen via 
www.hetprentenboek.eu



heel gericht door prenten te verzamelen 
in zogenaamde sporenbedden of door 
middel van roet- of inktplaten. Na verloop 
van tijd kan dan gekeken worden wie 
er door dit soort ‘prenten verzamelaars’ 
gelopen heeft. 

Ontdekkingsreis
Los van het bewust verzamelen, kun je 
op je vaste rondje steeds meer te weten 
komen over welke dieren er voorkomen. 
Elke wandeling buiten levert op die 
manier een schat aan informatie op 
over de dieren die in een bepaald gebied 
voorkomen. Dan gaat het niet alleen om 
de zoogdieren, maar ook prenten van 
vogels, amfibieën, reptielen en allerlei 
ongewervelden zijn vaak tot op soort te 
onderscheiden.
Een derde belangrijk ‘nut’ van sporen is 
dat het een prachtige manier is om natuur 
te beleven. Al die prenten en andere 
sporen die je buiten vindt zijn achterge-
laten door een dier! Dat besef maakt de 
natuur om je heen nog veel interessanter. 
Een bos zit vol sporen en dus vol met 
dieren. Sporen brengen dieren aan het 
licht die je in de meeste gevallen niet 
in het echt zult zien. Omdat ze een 
verborgen leven leiden, of omdat ze ons 
allang hebben horen aankomen. Meestal 
is de lijst van dieren die je live hebt gezien 
na een wandeling niet heel erg lang. Maar 
hij kan wel drie of vier keer zo lang zijn 
als je aan de hand van de sporen weet 
welke dieren je ‘in gedachten’ hebt gezien. 
Op die manier ontstaat er meteen een 
lijntje tussen jou en het dier dat het spoor 
heeft achtergelaten. Sporen brengen je 
omgeving tot leven.

Als een gevonden spoor op naam is 
gebracht, levert het ook meteen weer 
nieuwe vragen op. Als je bijvoorbeeld 
afgevreten sparrenkegels van een 
Eekhoorn hebt gevonden, komen er juist 
vragen bij. Wat eet hij nog meer? Hoeveel 
jongen krijgen ze? Maakt hij een nest? Is 

er verschil tussen een vrouw en een man? 
Blijven ze hier het hele jaar rond? Hoe 
zien de prenten eruit? Et cetera.

Prentenboek
In de veldgids Het Prentenboek worden 
prenten behandeld van zoogdieren, vogels,  
reptielen, amfibieën en ongewervelden. 
De zoogdieren krijgen daarbij per diersoort 
(er worden veertig verschillende zoog- 
dieren behandeld) ieder vier pagina’s. 
Naast een algemene soortbeschrijving 
worden zowel de voor- als achtervoet 
besproken met de mooiste prent uit het  
veld, plus een tekening waarop alle ken- 
merken duidelijk staan aangegeven. Die 
combinatie van voet, prent en tekening 
maakt dat alle informatie overzichtelijk en 
uitgebreid te vergelijken is.
Vogels worden meer in familiegroepen 
besproken, maar de opzet (voet, prent, 
tekening) blijft daarbij gelijk. Dat geldt ook 
voor de reptielen en amfibieën. Tenslotte 
worden een groot aantal ongewervelden 
getoond, van diverse kevers tot en met 
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spinnen, slakken, rivierkreeften,  
schorpioenen en rupsen.
In de andere hoofdstukken wordt onder 
andere ingegaan op de ontwikkeling van 
verschillende voeten. Een volledig hoofd-
stuk gaat over de meest voorkomende 
manieren van lopen: stap, draf, sprongen- 
galop en galop. Een ander over hoe je 
prenten kunt verzamelen en vastleggen. 
Ook is er aandacht voor het gebruik als 
middel om te monitoren. 
Het Prentenboek is bruikbaar in Noord-
west Europa. Los van het boek zijn 
er veldkaarten gemaakt waarop de 
getekende prenten te zien zijn van de 
meeste zoogdieren en vogels die in het 
boek besproken worden.

De uitgave van Het Prentenboek was 
mede mogelijk door een financiële 
bijdrage van Het Drentse Landschap.

 
Spoorzoekers
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Drenthe kent diverse oude landgoede- 
ren. De gebouwen met bijbehorende 
historische groenstructuren vormen 
bijzondere ensembles. Eén van die 
landgoederen is De Waalborg bij Roder-
wolde. Het landgoed is in bezit van de 
Gratama-Stichting. Vanwege haar  
historische karakter en de aanwezigheid 
van lanen en oude bomen is het een parel 
in het Noord-Drentse landschap. 

De Gratama-Stichting maakte zich zorgen 
over de afnemende vitaliteit van de laan- 
structuren en liet Landschapsbeheer 
Drenthe een advies voor de toekomst van 
het bomenbestand opstellen. In het advies 
staat het behoud van de historische struc-
turen centraal en worden maatregelen op  
korte, middellange en lange termijn 
beschreven. In 2019 is de eerste fase van 
de uitvoering van dit advies van start 
gegaan.

Het landgoed De Waalborg ligt direct 
ten oosten van Roderwolde. Het huis, 
dat later De Waalborg genoemd zou 
worden, duikt in 1646 voor het eerst op 
in de archieven. In die periode was er 
sprake van de aanwezigheid van een 
appel- en kruidenhof, een gracht rond 
de boerderij, singels en bijbehorende 
hooi- en weilanden. Vanaf die periode is 
het landgoed diverse keren van eigenaar 
gewisseld. In 1809 kwam het landgoed 
in bezit van professor Seerp Gratama en 
bleef in familiebezit tot de overdracht in 

1969 naar de in 1925 opgerichte Gratama- 
Stichting. 
Het merendeel van de lanen is tussen 
circa 1850 en 1870 aangeplant, de oudste 
bomen dateren echter van de periode 
tussen 1810 en 1830. Hiervan hebben 143 
stuks op dit moment een monumentale 
status. De structuren uit deze tijd zijn 
goed bewaard gebleven. De situatie anno 
2014 wijkt nauwelijks af van het laatste 
historische kaartbeeld tussen 1870 en 
1935. Alleen aan de oostkant is de groen-
structuur gefragmenteerd.

Problematiek
Een deel van de oude bomen verkeert in 
matige tot slechte conditie, dit geldt met 
name voor de oudere eiken. De oorzaken 
hiervan zijn divers. Op de eerste plaats 
zijn de bomen door ouderdom in de 
aftakelingsfase terecht gekomen en loopt 
de algemene conditie terug. Op de tweede 
plaats is er sprake van onderlinge concur-
rentie tussen bomen. Daarnaast is er 
sprake van ongunstige groeiplaatsfactoren  

Tekst 
Bert Dijkstra en André Efftink 

Roderwolde

De 
Waalborg 
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als gevolg van bodemverdichting en een 
afgenomen voedingsniveau in de bodem. 
Tot slot heeft ook de essentakziekte zijn 
intrede gedaan en is een deel van de eiken 
aangetast door zwammen. 
De matige tot slechte conditie van de 
oudere bomen heeft ook gevolgen voor 
het beeld van de lanen. Voor een deel zijn 
er al bomen uitgevallen, de lanen hebben 
daardoor geen gesloten karakter meer. 
Doordat het kroondek na het wegvallen 
van een boom zich vaak weer sluit, heeft 
dit nog geen grote gevolgen gehad voor 
het totaalbeeld op het landgoed. Op 
middellange termijn (vijf tot twintig jaar) 
zal het uitvallen van bomen echter tot 
gevolg hebben dat de gesloten kroonlaag 
verdwijnt. De afstand tussen de bomen 
wordt dan simpelweg te groot, de overblij-
vende oude bomen zijn niet meer in staat 
om hun kroon nog verder uit te breiden.

Bomenbeheerplan
De meeste oudere bomen, die belang-
rijke dragers zijn van de laanstructuren, 

zullen binnen vijftig jaar sterk in conditie 
achteruit gaan of zelfs afsterven. Hierdoor 
zal het beeld van de laanstructuur 
verslechteren en het aandeel onveilige 
bomen sterk toenemen. Wel zodanig dat 
er een onacceptabele situatie ontstaat. 
Om deze situatie te vermijden is het 
gewenst het oude bomenbestand te 
vernieuwen. De variatie in de huidige 
kwaliteit van de groenstructuren geeft 
ruimte voor een gefaseerde en geleide-
lijk realisatie van de vernieuwing. De 
maatregelen zijn hierbij verdeeld over 
de periode tussen 2018 en 2090. Er zijn 
elementen die een korte termijn (1-10 jaar), 
middellange termijn (10-30 jaar) en lange 
termijn (30-70 jaar) onderhoud vergen. 
Dit is gunstig met het oog op beleving 
(cultuurhistorie/landschap), ecologische 
(o.a. rekening houden met vleermuizen) 
en financiële aspecten. 

Eerste maatregelen
In 2019 is begonnen met de eerste fase 
van de uitvoering van de maatregelen. 

In zes lanen/bomenrijen zijn 24 bomen 
geveld en in het najaar van 2019 worden 
83 nieuwe bomen geplant. Hierdoor 
ontstaan weer aaneengesloten bomen-
rijen. De nieuwe bomen worden geplant 
nadat de groeiplaats is verbeterd. Hierbij 
worden storende lagen doorbroken en 
compost door de bodem gemengd. Een 
houtsingel aan de noordwestkant van 
het landgoed is afgezet, de open plekken 
worden met inheemse bomen en struiken 
ingeplant. Daarnaast zijn alle monumen-
tale bomen gesnoeid en zijn de gracht en 
enkele sloten opgeschoond en hersteld. 
De feestelijke afsluiting van de eerste fase 
zal plaatsvinden in het najaar van 2019.

 
Aantasting 
van eiken 
door 
zwammen

 
Kaartbeeld 
rond 1910

 
Kaartbeeld 
rond 2015
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Begin oktober verschijnt het boek  
‘De Neanderthaler in Noord-Nederland. 
Leven aan de rand van de oerwereld’. In 
dit rijk geïllustreerde boek, geschreven 
voor een breed publiek, worden de 
oudste bewoners van het Drents-Friese 
keileemplateau voor het voetlicht 
geplaatst. Centraal staat de belangwek-
kende Neanderthaler-vindplaats Peest, 
een 50.000 jaar oud kampement waarvan 
naast veel bijzondere voorwerpen ook 
speciaal gemaakte reconstructie- 
tekeningen worden afgebeeld. Deze en 
andere Noord-Nederlandse vondsten 
worden geplaatst in een breder Europees 
kader, zowel vanuit historisch, geolo-
gisch als archeologisch perspectief.

Ongeveer 50.000 jaar geleden, enkele 
duizenden jaren voordat moderne 
mensen Europa kwamen koloniseren, 
bivakkeerde een groepje Neanderthalers 
op de spaarzaam begroeide flank van de 
Zeijen-rug. De plek in het toenmalige  
steppe-achtige landschap was zorgvuldig 
gekozen: hij bood uitzicht over het 
stroomdal van het Oostervoortsche 
Diep, dat destijds vele meters lager lag 
dan tegenwoordig. Na een succesvolle 
jacht in de brede dalvlakte, slachtten ze 
hun buit met stenen gereedschappen op 
de hogere en drogere delen van de rug. 
Gebroken en andere onbruikbaar geraakte 
gereedschappen werden na gebruik op de 
kampplaats achtergelaten. Daar maakten 
de jagers ook nieuwe exemplaren voor 
gebruik in een volgend bivak. Leergierige 
kinderen keken toe en probeerden onder 
toeziend oog van de ‘meester’ zelf ook 
vuistbijlen te maken, een klus die vast 
met veel pijn en moeite gepaard ging. 
De vuurstenen die het groepje jagers ter 
plaatse achterlieten  vormen nu, ongeveer 
40.000 jaar na het uitsterven van de 
Neanderthaler, belangrijke studieobjecten 

Neander
thaler

Archeologie

Tekst 
Marcel Niekus, Evert van Ginkel  
en Frans de Vries

Leven aan de rand 
van de oerwereld

 
Reconstructie van een 
Neanderthaler man, 
tentoongesteld in het 
Neanderthal museum 
in Mettmann, Duitsland

 
Het zoeken naar 
werktuigen van de  
Neanderthaler vergt 
concentratie, een 
scherpe blik en door-
zettingsvermogen.  
En succes is zeker 
niet gegarandeerd! 

 
Rododendron

voor steentijdarcheologen. De vindplaats, 
verreweg de grootste ten noorden van de 
grote rivieren, is een van de belangrijkste 
overblijfselen van de aanwezigheid van 
onze uitgestorven neef aan de rand van 
zijn verspreidingsgebied. 

Bewogen geschiedenis en nieuwe 
inzichten
Het onderzoek in Noord-Nederland naar 
het Midden-Paleolithicum, de periode 
van de Neanderthaler, kent een bewogen 
geschiedenis. In de jaren ’60 en ’70 is de 
naam Tjerk Vermaning onlosmakelijk  
verbonden met mammoetjagers en 
vuistbijlen. Sindsdien is er veel gebeurd. 
De meeste vondsten van Vermaning 
zijn vervalsingen gebleken en nieuwe 
vondsten hebben, zij het in het begin 
mondjesmaat, hun plek ingenomen als 
getuigenissen van de oudste bewoning 
van Noord-Nederland. Al meer dan 10 
jaar werken vakarcheologen en amateur- 
archeologen nauw samen om plekken 
waar de Neanderthaler zijn werktuigen 
heeft achtergelaten in kaart te brengen,  
en met succes. 
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tussen ongeveer 130.000 en 40.000 jaar 
geleden. In geologische termen behelst dit  
het Eem-interglaciaal, de warme periode 
tussen de laatste twee ijstijden, en een 
groot deel van de laatste ijstijd, het  
Weichselien. Bij ons was bewoning alleen 
mogelijk in perioden met een gematigder 
of warmer klimaat; in fasen van extreme 
koude was hier geen bewoning mogelijk. 
Tijdens erg koude perioden in een ijstijd 
trokken groepen Neanderthalers naar 
warmere zuidelijk gelegen gebieden of 
stierven ter plekke uit. Werd het klimaat 
aangenamer, dan trokken groepjes ons 
gebied weer binnen. Veel vondsten uit 
Drenthe zijn, net als de vindplaats Peest, 
waarschijnlijk toe te wijzen aan late 
Neanderthalers, zo rond 50.000 jaar 
geleden. Ook de allerlaatste Neanderthaler- 
groepen hebben werktuigen in Drenthe 
achtergelaten. Ze maakten in die periode 
geen vuistbijlen meer, maar fijn bewerkte 

Glimmende stenen op ons pad
Hoewel al begin jaren ’90 van de vorige 
eeuw een vuistbijl was gevonden aan 
de rand van het Donderboerveld bij 
Donderen, kon niemand vermoeden 
waartoe deze vondst van de Groningse 
kunstenaar Frits Casparie jaren later 
zou leiden. Tijdens een zoektocht in het 
kader van het project ‘Neanderthalers in 
Noord-Nederland’ vond een klein groepje 
archeologen en archeologiestudenten vier 
vuurstenen werktuigen op een nabijge-
legen akker, die in de daarop volgende 
jaren nog vele bewerkte stenen zou prijs- 
geven. Tijdens een kleine opgraving in  
2011 bleek dat een deel van de door 
mensenhanden gemaakte voorwerpen 
nog in een redelijk ongestoorde positie 
(‘in situ’) lagen. Dat wil zeggen dat ze nog 
min of meer op de plek liggen waar ze 
ongeveer 50.000 jaar geleden zijn achter-
gelaten. Deze bijzondere omstandigheid 
is tot dusver uniek voor het Drents-Friese 
keileemplateau. Een recent uitgevoerd 
geologisch bodemonderzoek doet 
vermoeden dat er in de nabije toekomst 
nog meer relatief ongestoorde Neander-
thaler-vindplaatsen zijn te verwachten. 

Een jacht- en slachtplaats
Botten van de gejaagde dieren en 
houten voorwerpen als speren zijn in 
de bodem van keileem en keizand niet 
bewaard gebleven. Toch leveren ook de 

stenen ons al heel veel informatie over 
wat de Neanderthaler ter plaatse heeft 
gedaan. Enkele tientallen vuistbijlen, 
ook wel het Zwitserse zakmes van de 
prehistorie genoemd, duiden er op dat 
slachtwerkzaamheden een belangrijke 
activiteit waren . Van sommige was bij het 
uitvoeren van die taken de top afgebroken 
Ook weten we dankzij kleine afslagjes die 
op de vuistbijlen passen, dat deze multi-
functionele werktuigen ter plaatse zijn 
aangescherpt. De Neanderthalers deden 
ook aan recycling; sommige vuistbijlen 
dienden na gebruik als slacht- of schaaf-
werktuig als kern voor andere werktuigen, 
of als klopsteen om vuurstenen of andere 
materialen mee te bewerken. Behalve 
vuistbijlen zijn ook messen en schaven 
gevonden die waarschijnlijk voor huid- en 
houtbewerking zijn gebruikt. We denken 
zelfs te kunnen vaststellen dat Neander-
thalerkinderen langs het Oostervoort-
sche Diep hun eigen karweitjes hebben 
opgeknapt. Sommige vuistbijlen zijn 
heel klein en lijken bewerkt te zijn door 
niet-volleerde vuursteenbewerkers – 
kinderen, nemen we aan. 

Leven op het randje
Noord-Nederland is geen kerngebied van 
Neanderthalers; het ligt aan de noordwes-
telijke rand van hun verspreidingsgebied 
in Europa. De Neanderthaler heeft hier 
met tussenpozen bezoeken gebracht 

 
Paarsbegroeide 
grafheuvels op het 
Noordsche Veld. 
Op weinig andere 
plaatsen in Drenthe zijn 
deze prehistorische 
grafmonumenten zo 
beeldbepalend voor het 
huidige landschap

 
Deze vuistbijl van  
de vindplaats Peest  
is zeer waarschijn- 
lijk gebruikt om  
dieren mee te  
slachten; de punt  
is tijdens het 
bloederige karwei 
afgebroken. De 
vuistbijl is gemaakt 
van vuursteen, 
een steensoort die 
uitermate geschikt 
is om mee te  
snijden en in  
Drenthe in 
ruime mate voor-
handen is.
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‘bladspitsen’, zoals vondsten uit de 
omgeving van Emmen en Zeijen laten zien. 

Kennislacunes langzaam opgevuld
Het nieuwe boek laat zien dat we met 
het onderzoek van Peest en andere 
vindplaatsen in een relatief korte periode 
veel te weten zijn gekomen over de 
oudste bewoners van Noord-Neder-
land, al zijn nog veel vragen onbeant-
woord. Nu zijn we in feite nog maar 
net begonnen. Veldverkenningen met 
amateur-archeologen en samenwerking 
met commerciële bureaus en lokale en 
provinciale overheden beginnen steeds 
meer vruchten af te werpen. De komende 
jaren mogen we dan nog veel verwachten 
wat nieuwe ontdekkingen en inzichten 
betreft. Het boek sluit dan ook naadloos 
aan op de Cultuurnota 2017-2020 van 
de Provincie Drenthe (De Verbeelding 
van Drenthe), waarbij het accent onder 

Lezing naar aanleiding  
van het boek ‘De 
Neanderthaler in 
Noord-Nederland.  
Leven aan de rand van 
de oerwereld’ dat begin 
oktober is verschenen. 
Tijdens de lezing 
passeren vele vondsten 
de revue en wordt 
uitgebreid ingegaan  
op de activiteiten die 
de Neanderthaler in 
Noord-Nederland  
ontplooide. 

In het boek Neander-
thalers in Noord  
Nederland, leven 
aan de rand van de 
Oerwereld, wordt u 
meegenomen op een 
ontdekkingstocht 
door het landschap en 
leest u alles over de 
woonplaatsen van deze 
Oermensen in onze 
regio. Het boek is 26 x 
26 cm en beslaat ruim 
200 pagina’s. 

Lezing Neander-
thalers in Noord-
Nederland

Lezers-
aanbieding

U
itgelicht

Praktische info  

dinsdag 12 november

Locatie
Duurzaamheidscentrum 
Assen
Bosrand 2
9401 SL Assen

Aanmelden 
aanmelden nood-
zakelijk via www.
drentslandschap.nl/
activiteiten

Beschermers van  
Het Drentse Landschap 
kunnen het boek 
bestellen via www.
drentslandschap.nl/  
webwinkel voor € 24,50.  
U betaalt geen verzend-
kosten als u de code 
Neanderthaler invult! 
Deze aanbieding geldt 
tot 1 november 2019. 

meer ligt op kennisontwikkeling over de 
Neanderthalerbewoning en beleving van 
het archeologische erfgoed.

Archeologisch reservaat: het 
Noordsche Veld  
Als bijzondere toegift komen ook latere 
(pre-)historische perioden in het boek 
aan bod, zoals de grafheuvels op het ten 
noorden van Zeijen gelegen Noordsche 
Veld. Dit heideterrein, sinds 2017 een 
rijksmonument, is een zeer waardevol 
geologisch en archeologisch landschap 
en herbergt bijzondere archeologische 
landschapselementen uit meerdere 
perioden. Een wandeling door het gebied 
en door de tijd voert de lezer langs een 
hunebed, grafheuvels, prehistorische 
raatakkers (Celtic fields) en offerplaatsen, 
maar vraagt ook aandacht voor de gebeur-
tenissen uit de Tweede Wereldoorlog die 
dit gebied hebben getekend.  

dinsdag12
november 2019

Marcel Niekus & Evert van Ginkel 
9 789023 256472

N
eanderthalers in N
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leven aan de rand van de oerwereld 

eanderthalers N in Noord-Nederland

eanderthalers Nin Noord-Nederland
Ongeveer 50.000 jaar geleden bivakkeerde een groepje Ne-
anderthalers op de spaarzaam begroeide flank van de Rug 
van Zeijen. De plek in het toenmalige steppe-achtige land-
schap was zorgvuldig gekozen: hij bood uitzicht over het 
oerstroomdal van het Oostervoortschediep, dat destijds vele 
meters lager lag dan tegenwoordig. Na een succesvolle jacht 
in de brede dalvlakte, slachtten ze hun buit met vuurstenen 
vuistbijlen en messen op de hoger gelegen rug. Gebroken en 
andere onbruikbaar geraakte gereedschappen lieten ze op 
de kampplaats achter. 

Deze restanten van hun verblijf werden in 2007 ontdekt op 
een akker tussen Peest en Donderen. Ze vormen nu, 40.000 
jaar na het uitsterven van de Neanderthaler, belangrijke stu-
dieobjecten voor archeologen. Sinds de ontdekking is de 
vindplaats ̀ Peest’ uitgegroeid tot de belangrijkste informatie-
bron over deze vroege periode ten noorden van de grote ri-
vieren. Samen met andere vindplaatsen in Noord-Nederland 
getuigt hij van de aanwezigheid van onze uitgestorven neef 
aan de rand van zijn verspreidingsgebied.

In dit rijk geïllustreerde boek worden de oudste bewoners 
van het Drents-Friese keileemplateau voor het voetlicht ge-
plaatst. Centraal staat de Neanderthaler-vindplaats, waarvan 
naast veel bijzondere voorwerpen ook speciaal gemaakte 
reconstructietekeningen worden afgebeeld. Deze en andere 
Noord-Nederlandse vondsten worden geplaatst in een bre-
der Nederlands en Europees kader, zowel vanuit historisch, 
geologisch, landschappelijk als archeologisch perspectief. 

M
arcel N

iekus &
 Evert van G

inkel 
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Geert de Vries

Bunzing

De Bunzing is goed herkenbaar aan 
zijn ‘boevenmasker’. Hij behoort tot de 
familie van de marterachtigen, net  
zoals onder anderen de Das, Otter en 
Steenmarter. Hoewel deze nachtbraker  
zelden wordt gezien, komt hij toch 
vrijwel overal in Drenthe voor. Het is een 
karakteristieke vertegenwoordiger van 
het kleinschalige boerenland.

De Bunzing is een territoriaal roofdier. 
Het mannetje verdedigt een territorium 
dat in grootte varieert tussen de 10 en 
1000 ha. Hoe groter het voedselaanbod is, 
hoe kleiner het territorium is. Binnen zijn 
territorium bevinden zich meestal enkele 
kleinere territoria van vrouwtjes. 
De voortplanting begint al vroeg in het 
voorjaar. Het liefdesleven van Bunzingen 
ziet er weinig romantisch uit, want aan 
het eind van zijn hofmakerij laat het 
vrouwtje zich door haar partner als een 
gedood prooidier, slap en weerloos, 
meeslepen naar een plek waar langdurig 
wordt gepaard. 
Na een draagtijd van zes weken worden 
in een hol 4 tot 10 jongen geboren. Het  
vrouwtje voedt haar kroost alleen op. Na 
een korte zoogperiode zijn de jongen na 
3 maanden al volwassen en moeten een 
eigen territorium zien te vinden. Een 
Bunzing wordt in het wild meestal niet 
ouder dan 4 jaar.

Leefgebied
De Bunzing verlangt bij voorkeur een 
vochtig, afwisselend kleinschalig cultuur-
landschap. Hij kan goed zwemmen en is 
in tegenstelling tot de Steen- en Boom- 
marter geen goede klimmer. De Bunzing 
is een uitgesproken grondbewoner. 
In zijn territorium moet een gevarieerd 
voedselaanbod beschikbaar zijn. Ook 
moeten er veel beschutte plekken zijn 
waar hij zich kan verstoppen om overdag 
te slapen. Bunzingen vertoeven het liefst 
in verlaten konijnenholen, maar het 
mogen ook voormalige holen zijn van 
ratten of Dassen. Een natuurlijke holte 
onder boomstronken vindt hij overigens  
ook prima. Mocht dat allemaal niet 
lukken dan graaft hij er zelf een. In de 
wintermaanden trekken ze dikwijls naar 
bebouwing rond boerderijen omdat het 
daar warmer is. Daar maakt hij graag een 
schuilplaats onder stro- of hooibalen. 
De Bunzing markeert zijn territorium 

met uitwerpselen. Het lijkt net alsof zijn 
keutels in elkaar gevlochten zijn. Als in 
een geschikt woongebied een Bunzing 
dood gaat, dan wordt die plek snel 
ingenomen door een soortgenoot.

Voedsel  
De Bunzing gaat in de schemering en 
’s nachts op jacht. Hij struint zijn territo-
rium af en speurt met zijn neus zijn prooi 
op. Konijnen stonden in het verleden 
bovenaan zijn menulijst maar door 
verschillende ziekten zijn Konijnen in 
de meeste terreinen vrijwel verdwenen. 
Gelukkig is hij ook een meester in het 
vangen van muizen, ratten, vogels, eieren, 
kippen, kikkers etc. De Bunzing is een 
uitgesproken vleeseter.
Als hij zich aan kippen heeft vergrepen, 
verstopt hij die bij elkaar zodat hij een 
appeltje voor de dorst heeft. Ook kan 
hij een voedselvoorraad van kikkers 
aanleggen. Met één beet verlamt hij 
zijn prooi, zodat zijn voorraad niet kan 
ontsnappen en vers blijft. In het voorjaar 
treft menige wandelaar het zogenaamde 
sterrenschot aan. De Bunzing heeft dan 
een vrouwelijke kikker of pad vol met 
eieren opgegeten. Eenmaal in de maag 
beland, gaat zo’n eiklomp enorm zwellen. 
De Bunzing braakt dat dril van pad of 
kikker uit. Sterrenschot kan ook afkomstig 
zijn van andere dieren, zoals reigers, die 
vrouwelijke kikkers of padden hebben 
gegeten.

Weinig vijanden
Uit onverwachte hoek blijkt de Bunzing 
een bondgenoot te zijn in de bestrijding  
van de ziekte van Lyme. Muizen zijn 
onmisbare schakels in een keten van 
gastheren van de teken. Bunzingen 
ruimen veel muizen op waardoor de kans 
op teken aanzienlijker kleiner wordt. 
Bovendien durven muizen in een gebied 
met Bunzingen en andere predators, zoals 
Vossen, zich veel minder te verplaatsen 
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waardoor de kans dat een teek van een 
muis naar uiteindelijk een mens verhuist 
ook kleiner wordt.
De Bunzing heeft maar weinig natuurlijke 
vijanden. Als hij bedreigd wordt door 
bijvoorbeeld een Vos  dan spuit hij uit 
een klier in zijn achterlijf een vieze stof in 
de richting van zijn belager. Vandaar de 
uitdrukking: stinken als een Bunzing. 
Het intensieve verkeer en het verdwijnen 
van het kleinschalige cultuurlandschap 
vormen de grootste bedreigingen voor 

de Bunzing. Gelukkig worden tegen-
woordig steeds vaker acties ondernomen 
om de biodiversiteit in het boerenland 
weer enigszins te vergroten. Ook allerlei 
maatregelen om boerenlandvogels, zoals 
Steenuil en Patrijs, te helpen pakken voor 
de Bunzing gunstig uit. 

Fotografie
Het valt niet mee om 
dieren die ’s nachts op 
jacht gaan te foto-
graferen. 
Twee foto’s die in 
dit artikel staan zijn 
gemaakt vanuit een 
fotohut, met een decor 
dat speciaal ingericht 
was voor marters. Elke 
avond werden voor 
Bunzingen, die daar in 
de vrije natuur leefden, 

prooien neergelegd. 
Dankzij een sterke 
lamp die de marters 
in ruil voor voer voor 
lief namen, hoefde er 
niet geflitst te worden. 
Wie meer wil weten 
over de mogelijkheden 
marterachtigen te 
fotograferen kan kijken 
op: www.wildernistrek.nl
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Inrichting Paardetangen

Het werken aan inrichting van nieuwe 
deelgebieden in het Hunzedal vordert 
gestaag. Voor diverse gebieden worden 
momenteel plannen gemaakt. Dit najaar 
start de inrichting van het gebied Paarde-
tangen. Het gebied grenst aan de noord-
zijde van het LOFAR-gebied, ter hoogte 
van Buinen. Beekherstel (hermeandering 
Hunze) en vernatting van percelen aan 
weerszijden van de beek zullen ervoor 
zorgen dat ook hier vochtige, bloemrijke 
graslanden kunnen terugkeren. Her en 
der is er plek voor moeraselementen, 
lokaal wat elzen- of wilgenstruweel. 
Daarmee komt het Hunzedal als aaneen-
gesloten beekdallandschap van Emmen 
tot aan het wad weer een stap dichterbij.

2   Gieterveen
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LOFAR-gebied

 
Dotterbloem

2

Opknapbeurt voor  
De Eendracht

Afgelopen voorjaar was het gevlucht van 
molen De Eendracht toe aan een schilder-
beurt. Het gevlucht bestaat uit de wieken 
met daarin onder andere de kleppen en 
windborden. Allemaal losse elementen 
om de wind zo goed mogelijk te vangen. 
Daarnaast is ook het witte hekwerk van 
de stelling geschilderd. Bijna alles aan 
een molen heeft een functie en zo ook de 
kleurstelling. De uitstekende punten van 
de stelling worden signaalrood geschil-
derd zodat ze ook in het donker duidelijk 
te zien zijn. De witte kleur is een verwij-
zing naar het loodwit dat in de 19e eeuw 
de goedkoopste en meest voorkomende 
kleur was. Het schilderwerk is mede 
mogelijk gemaakt door een bijdrage van 
het Johannes Mulder Fonds. Dit fonds 
is opgericht uit de erfenis van de laatste 
molenaar en eigenaar van de molen en 
wordt beheerd door de Molenstichting 
Drenthe. Wij zijn dan ook zeer dankbaar 
voor deze bijdrage. 
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4   Pesse   

De Roggelelie is één van de mooiste akker- 
planten die van oudsher thuishoort op 
Drentse roggeakkers. Vroeger stonden 
akkers in in ‘vuur en vlam’ door de oranje 
bloemen. De Roggelelie is echter ook al 
jaren een zorgenkindje voor beheerders 
die streven naar de realisering van bloem-
rijke akkers. Al in de jaren ’90 werden er 
door diverse terreinbeheerders samen met 
de universiteit van Wageningen pogingen 
ondernomen om de Roggelelie te ver- 
meerderen en vervolgens te herintrodu-
ceren op graanakkers. Na verloop van 
tijd verdwenen de uitgezette planten 
echter weer als sneeuw voor de zon. Alle 
pogingen leken op niets uit te lopen. 
Groot was dan ook de verbazing toen in  
2018 op één van de akkers van Het Drentse  
Landschap in het Reestdal  ineens een 
groepje van tientallen jonge Roggelelies 
werd aangetroffen. Bovendien werden er 
deze zomer op een tweede akker langs de 
Reest nog eens meer dan honderd jonge 
plantjes gevonden. De soort lijkt het op 
deze plekken nu toch ineens te willen 
gaan doen. Momenteel wordt er door een 
breed samengestelde groep onderzoekers 
en beheerders op initiatief van Stichting 
Het Levend Archief en Science4Nature 
gewerkt aan een reddingsplan Roggelelie. 
De recente ontwikkelingen op de akkers 
in het Reestdal geven hopelijk bruikbare 
inzichten en kennis om de Roggelelie ook 
op andere plekken voor de ondergang te 
kunnen behoeden. 

Eikenprocessierups
3   Reestdal

De afgelopen maanden is de opmars van 
de Eikenprocessierups ook in Drenthe 
uitgebreid in het nieuws geweest. Het 
beestje heeft voor veel overlast gezorgd 
doordat de brandharen veel huidirritatie 
en jeuk veroorzaken. Ook Het Drentse 
Landschap kreeg regelmatig vragen hoe 
we met de bestrijding van de rups in onze 
terreinen omgaan. Soms van mensen die 
ook daadwerkelijk overlast ondervonden. 
Insteek vanuit de stichting is om de rups, 
op plekken waar die in onze terreinen 
overlast geeft, actief te bestrijden. Dit 
gebeurt via gespecialiseerde bedrijven 
die de nesten weghalen. Voor het overige 
bestrijden we in onze terreinen niet 
actief, en zitten ze nog niet op heel 
veel plekken. De verwachting is dat 
komende jaren de problematiek wel 
verder toeneemt. We zullen het uiteraard 
nauwgezet blijven volgen en waar nodig 
maatregelen nemen. 

Afgelopen juni werd er door de Planten-
sociologische kring Nederland (PKN) een 
excursie georganiseerd in het dal van het 
Oude Diep en de aangrenzende Boeren-
veensche Plassen. Een groep met geïnte-
resseerde natuurliefhebbers is onder 
leiding van Joop Smittenberg en Rudi 
Zielman rondgeleid door een afwisselend 
landschap bestaande uit hooilanden, 
heide en vennen. Vanwege de mooie 
vegetatie werd af en toe stilgestaan  
om een aantal vegetatieopnamen te 
maken. Een van de hoogtepunten was dat 
in de Boerenveensche Plassen meerdere 
exemplaren van de zeldzame Welriekende 
nachtorchis zijn gevonden. Deze soort is 
twee jaar geleden in het terrein ontdekt 
maar lijkt zich nu uit te breiden. 

Welriekende
nachtorchis

Roggelelie in opmars…
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5   Dwingeloo

Eind juni waren de medewerkers van 
het team Monumenten & Erven van Het 
Drentse Landschap op bezoek bij het 
restauratie-atelier van Martine Posthuma 
de Boer in Amsterdam. In haar atelier 
werkt zij aan de restauratie van het 
goudleerbehang van Oldengaerde. Na de 
restauratie wordt het teruggehangen in de 
haardkamer van de havezate. Daarmee 
is dit uiterst zeldzame materiaal voor de 
toekomst behouden. 
Goudleerbehang werd al in de middel-
eeuwen gemaakt, destijds alleen 
in Noord-Afrika. Via Zuid-Europa 
verspreidde het materiaal zich naar het 
noorden. Het werd voornamelijk in de 
17e en begin 18e eeuw veel toegepast in 

huizen van voorname lieden. Goudleer- 
behang werd gemaakt van kalfsleer, 
waarin door middel van stempels 
een reliëf werd aangebracht. Na het 
aanbrengen van bladzilver en pigmenten 
werd het leer afgewerkt met een 
goudvernis. Vandaar de naam goudleer. 
Het materiaal verloor aan populariteit 
door de komst van goedkopere papieren 
behangsels. Veel goudleer is daarna 
verloren gegaan, waardoor het nu zeer 
zeldzaam is geworden. De restauratie 
van het goudleer in Oldengaerde wordt 
gesteund door bijdragen van het Rijk en 
het Prins Bernard Cultuurfonds. Extra 
bijdragen blijven echter zeer welkom. 

6   De Wijk

Herstelproject 
Dickninge/  
De Havixhorst 

In het kader van particulier natuurbeheer 
op en rond het landgoed Dickninge zijn 
nabij De Havixhorst (Reestdal) waterhuis-
houdkundige maatregelen uitgevoerd. Zo 
zijn sloten verondiept tot greppels en is er 
een verstelbare schotbalkstuw gekomen in 
de schouwsloot die het landgoed scheidt 
van de hooilanden rond De Havixhorst. 
Dit gebeurde onder de vlag van het Icoon- 
project Reestdal in opdracht van de 
Provincie. In opdracht van de landgoed- 
eigenaar, de familie Erdbrink, is het project  
uitgevoerd door Prolander met medewer-
king van Waterschap Drents-Overijsselse 
Delta, de Bosgroep Noord-Oost Neder-
land en Het Drentse Landschap. Bij de 
oplevering werd het gebied gezamenlijk 
bezocht. Het viel op hoe goed ontwikkeld 
veel van de hooilandpercelen al zijn. Een 
lust voor het oog! Met het project neemt 
het oppervlak goed ontwikkelde dotter-
bloemhooilanden rond Dickninge en De 
Havixhorst verder toe. Een mooi resultaat!     



Drenthe kent veel bewoners en vrijwil-
ligers die actief zijn met de bestrijding 
van bomen, struiken en planten die hier 
van oorsprong niet voorkomen. Zo ook 
de Bewonersgroep Oosterduinen in Norg. 
Het Exotenteam aldaar is druk met de 
bestrijding van de Reuzenbalsemien en 
de Japanse duizendknoop.

De Oosterduinen is een bosgebied bij 
Norg met iets meer dan 400 recreatie-
woningen. In 2015 heeft de Vereniging 
van Eigenaren het initiatief genomen 
om te investeren in de vitaliteit van het 
bos. “Hierin past de alertheid voor de 
zogenoemde invasieve exoten”, vertelt 
voorzitter Albert Koele. In de Ooster-
duinen zijn de bekende Japanse duizend-
knoop (Fallopia japonica) en de minder 
bekende Reuzenbalsemien (Impatiens 
glandulifera) een groeiend probleem. 

Onder leiding van Corinne van Nispen 
en Hatty Aardema heeft een groep van 
ongeveer tien bewoners en eigenaren 
de groeiplekken in kaart gebracht. Met 
advies van Landschapsbeheer Drenthe 
op zak zijn de mensen begonnen met het 
terugdringen van de Reuzenbalsemien. 
Deze plant bloeit van juli tot september 
en bestrijding moet gebeuren voordat de 
zaden worden gevormd. Al bij een lichte 
aanraking springen de vruchten namelijk 
open en verspreiden de zaden zich over 
een redelijke afstand.

De groep gaat stapsgewijs het bos door 
om de omvangrijke klus aan te pakken. 
“De exoten staan manshoog, maar we 
hebben een eerste vak gehad”, vertelt 
Hatty Aardema. “We werken elke twee 
weken met een groep van ongeveer tien 
personen. Dan pakken we een nieuw stuk 
langs de doorgaande wegen, en contro-
leren we het stuk dat we eerder hebben 
gedaan. Het is een voortdurende strijd die 
we moeten winnen als we de kwaliteit 
van het bosgebied willen verbeteren”. 

De Reuzenbalsemien
De Reuzenbalsemien is een uit de Himalaya 
afkomstige eenjarige plant met een maximale 
hoogte van 2,5 meter, met rozewitte (soms rode 
of witte) bloemen van twee tot vijf centimeter 
groot. De Reuzenbalsemien bloeit van juli tot 
september en hij verspreidt zich razendsnel. Al bij 
een lichte aanraking springen de vruchten open 
en verspreiden de zaden zich tot wel zeven meter. 
De Reuzenbalsemien gedijt het beste op vochtige, 
voedselrijke en stikstofrijke groeiplaatsen. 
Denk hierbij aan oevers van sloten, bermen en 
plantsoenen, maar ook in bossen en bosranden  
kan de soort voorkomen.
 
Wat kunt u doen om verspreiding te voorkomen?
• Zorg dat de Reuzenbalsemien niet tot zaad- 
 zetting komt. Dit gebeurt eind augustus/begin  
 september.
• Maai de Reuzenbalsemien kort bij de grond, vlak  
 voor de bloei (juli – augustus).
• De Reuzenbalsemien is uit de grond te trekken  
 door het oppervlakkige wortelstelsel.
• Onderzoek wijst uit dat inheemse planten goed  
 reageren op verwijdering van de Reuzen- 
 balsemien. U kunt dus al heel snel een  
 verandering bewerkstelligen.

De ondersteuning van Landschapsbeheer Drenthe wordt 
mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe, de gemeente 
Noordenveld en de Nationale Postcode Loterij.

Vrijwilligers in beeld

Tekst 
Rianne Post

Bewoners
groep 
Oosterduinen
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Hart 
voor 
Drenthe

Schenkingen/bijdragen fondsen

Het Drentse Landschap kan met uw 
steun ervoor zorgen dat prachtige 
natuurgebieden en karakteristieke 
gebouwen blijven behouden. Met deze 
donaties, giften en schenkingen zijn we 
ontzettend blij omdat we zo nog meer 
kunnen doen om het Drentse landschap 
mooier te maken. Dank hiervoor.

Legaat
Mevrouw Klaassen-Mersch heeft Het 
Drentse Landschap als een van haar 
erfgenamen benoemd in haar nalaten-
schap. Ze was woonachtig in Kiel.

Veel extra giften
De vele extra giften die we mochten 
ontvangen de afgelopen tijd, met de 
mededeling ‘gefeliciteerd met het 85 jaar 
bestaan’ geeft ons een zeer trots gevoel. 

De heer Scholten uit Ermelo maakte  
€ 1.000,– over, waarvan € 500,– voor 
akker- en weidevogels en € 500,– voor 
bloemrijke graslanden. Mevrouw Van 
Dijk uit Borger werd beschermer voor 
het leven (eenmalig € 400,–). Ze verdub-
belde dit bedrag naar € 800,–. Donateurs 
uit Rhenen maakten extra geld over 
en maakten de familie óók donateur. 
Het echtpaar Geerts-Mulder uit Exloo 
maakte € 700,– over n.a.v. hun 40 jarig 
huwelijksfeest. Van de heer Dieleman uit 
Gasselte ontving de stichting € 100,–. De 
heer Jager uit Annen zegt zijn donateur-
schap op met een eenmalige compensatie 

van € 200,–. Iedereen wordt heel hartelijk 
bedankt voor hun (extra) gift.
Ronde Tafel 36 uit Assen maakte € 460,– 
over o.v.v. paaseitjes-actie. De check werd 
in dankbaarheid aangenomen. 

Bomenactie
Mevrouw Seijnen heeft van man en 
kinderen elk een boom gekregen omdat 
haar schoonmoeder uit Buinerveen komt. 
Ze wil graag haar bomen in het Buiner-
horsterbos geplant zien. Bent u ook op 
zoek naar een origineel cadeau? Via onze 
webwinkel kunt u aangeven wat u wilt 
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doneren. Een kleine boom kost € 25,00, 
een grote boom € 50,00. Te bestellen via 
www.drentslandschap.nl/webwinkel.
Namens de natuur alvast heel erg 
bedankt!

Periodieke gift
Steeds meer beschermers kiezen ervoor 
om een periodieke schenkingsakte af 
te sluiten. Periodieke giften zijn zonder 
drempel fiscaal aftrekbaar. Mocht u  
dit ook overwegen? Vraag dan de 
formulieren aan bij Aaltje Stroetinga, 
tel. 0592-304135 of a.stroetinga@drents-
landschap.nl. 

Wilt u een eenmalige gift aan ons 
overmaken? Dit kan op bankrekening-
nummer NL87RABO0302875751 t.n.v. 
Het Drentse Landschap te Assen. Met 
uw steun kan Het Drentse Landschap 
ervoor zorgen dat prachtige natuur- 
gebieden en karakteristieke gebouwen 
blijven behouden. 



Meer zorgen dan ooit
Als in 2018 iets duidelijk werd, dan is 
het wel dat we ons meer dan ooit zorgen 
moeten maken over de toekomst van ons 
ecosysteem. Het is van wezenlijk belang 
dat we vaart maken met het Natuur 
Netwerk Nederland. Dit netwerk moet 
natuurgebieden beter met elkaar en 
met het omringende agrarische gebied 
verbinden.
Ooit moest het Natuur Netwerk Neder-
land in 2017 klaar zijn, nu is dat tien jaar 
doorgeschoven. Maar wie zegt dat het in 
2027 wel lukt? Dat onze natuur ernstig 
bedreigd wordt, lijkt nog steeds niet ten 
volle tot iedereen te zijn doorgedrongen…

Ontwikkelingen grondmarkt
De ontwikkelingen op de grondmarkt 
maken het moeilijk om landbouwgrond 
aan te kopen om het Natuur Netwerk 
Nederland af te ronden. Niet alleen vanuit 
de landbouw neemt de vraag naar grond 
toe, maar ook door nieuwe functies, zoals 
de aanleg van zonneparken. Desondanks 
is Het Drentse Landschap er in 2018 toch 
in geslaagd bijna 70 hectare grond aan te 
kopen.

Handen ineen voor de natuur
In Drenthe hebben we sinds het Groen-
manifest uit 2011 een traditie van samen-
werking hoog te houden. In 2018 zijn 
de Groenmanifest-partners gesprekken 
begonnen over natuurinclusieve land- 
bouw. We moeten de voedselproductie  
zo inrichten dat er veilig voedsel  
geproduceerd wordt. Zulk voedsel belast 
het milieu en de natuur minder en zal 
bijdragen aan het herstel van de biodiver-
siteit.

Beheer Asser natuur
De expertise en inzet van Het Drentse 
Landschap krijgen steeds meer waarde-
ring. Voor de Gemeente Assen hebben we 
een plan gemaakt om de komende jaren 
de gemeentelijke bossen en natuur-
gebieden voor haar te beheren en de 
programmering van het Duurzaamheids-
centrum Assen te verzorgen. In het najaar 
van 2018 heeft de Asser gemeenteraad 
Het Drentse Landschap deze opdracht 
gegund.

Erfgoedmanifest
Samen met Stichting Drents Monument 
hebben we het Erfgoedmanifest opgesteld 
met tien aanbevelingen voor behoud en 
versterking van het Drentse cultureel  
erfgoed. Het is van belang dat de over- 
heid zich bewust blijft van de kansen 
en bedreigingen van de Drentse 
monumenten.

Financieel resultaat
Het Drentse Landschap kan terugkijken 
op een financieel stabiel jaar met een 
klein nadelig saldo van € 24.189 op de 
jaarrekening. Inclusief de opbrengsten 
van de eigen bedrijven in de Beheer-
boerderij BV is er een voordelig saldo 
van € 140.645. Dankzij een groot aantal 
nalatenschappen en schenkingen zijn 
de baten uit fondsenwerving flink hoger 
dan in 2017. Dit maakte het mogelijk meer 
grond voor natuur aan te kopen dan was 
begroot.

Lees meer over het jaar  
2018 op onze website  
www.drentslandschap.nl

Het Drentse Landschap in 2018

Jaarverslag



Dankzij u.

We komen 
ook op 
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Paddenstoelen zijn eigenlijk schimmels, onmisbaar in de kringloop van 

de natuur. Ze ruimen bladeren, takjes en ander organisch materiaal op. 

Veel paddenstoelen, zoals de cantharel, zijn bovendien lekker en heel 

gezond. Het Drentse Landschap zorgt met vakkundig, aandachtig 

natuurbeheer dat ook zeer zeldzame paddenstoelen, zoals de vliegenzwam 

en weidechampignon, in ons land kunnen overleven. 

De belangen van Het Drentse Landschap worden behartigd door 

LandschappenNL dat sinds 1996 een bijdrage van € 302,3 miljoen ontving. 

Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt! Dankzij u kunnen wij 

LandschappenNL en 98 andere organisaties financieel ondersteunen. En 

dankzij u heeft de Postcode Loterij sinds 1989 ruim € 5 miljard aan goede 

doelen geschonken. Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl
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Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt 

dankzij een financiële bijdrage van:

• VSBfonds 
• www.vsbfonds.nl
• Prins Bernhard Cultuurfonds

 www.cultuurfonds.nl
• JM Fonds 

 www.jmfonds.nl
• Provincie Drenthe

 www.provincie.drenthe.nl

• Afier Auditors Vries
www.afier.com

• Astron - Lofar | Dwingeloo 
www.astron.nl

• Attero B.V. | Haelen 
www.attero.nl

• Authentiek Bouw B.V. | Nieuwleusen 
www.authentiekbouw.nl

• Avitec infra & milieu | Nieuw-Buinen 
www.avitec.nl

• Bork Sloopwerken B.V. | Stuifzand 
www.borksloopwerken.nl

• Bouwbedrijf Bruins Slot | Linde 
www.bouwbedrijfbruinsslot.nl

• Bouwbedrijf Poortman | Veeningen 
www.bouwbedrijfpoortman.nl

• Bouwcenter Concordia | Meppel
www.bouwcenterconcordia.nl

• Caraad Belastingadviseurs | Groningen
www.caraad.com

• Chateauhotel en -restaurant  
De Havixhorst | De Wijk
www.dehavixhorst.nl

• CompuSystems | Hoogezand
www.compusystems.nl

• Cor Buist | Groningen
www.corbuist.nl

• De Compaen | Hoogeveen
 www.decompaen.net

• De Friesland | Leeuwarden
 www.defriesland.nl
• De Roo Drente B.V. | Bedum 

www.deroodrente.nl
• Dolmans Landscaping Noord B.V. | Beilen 

www.dolmanslandcaping.com
• Drukkerij Van Gorcum | Raalte

www.veldhuismedia.nl

• Dunnewind Groep | Ommen 
www.dunnewindgroep.nl

• Eelerwoude Noord | Diever
www.eelerwoude.nl

• Elton B.V. | Roden 
www.elton.nl

• Friesland Campina DOMO | Beilen 
www.frieslandcampina.com

• Groenvoorzieningsbedrijf  
 Hilko Bakker B.V. | Eursinge 
www.hilkobakker.nl

• Harms Rietdekkersbedrijf | Rolde
 www.rietdekkerharms.nl

• Harwig B.V. | Emmen  
www.harwig.nl

• Hofstra Hulshof Bouw B.V. | Nieuw-Buinen  
www.hofstrahulshof.nl

• Installatiebedrijf Dick Sjabbens | Diever
www.dick-sjabbens.nl

• MUG Ingenieursbureau B.V. | Leek
www.mug.nl

• WMD Drinkwater B.V. | Assen 
www.wmd.nl

• NAM B.V. | Assen 
 www.nam.nl

• Polytec Nederland B.V. | Assen
www.polytec.nl

• Roelofs Zandwinning B.V. | Den Ham
www.roelofsgroep.nl

• Royal Haskoning DHV | Groningen
www.royalhaskoningdhv.com 

• Schildersbedrijf Westerbeek | Zuidwolde  
www.westerbeek-schilders.nl

• T.D.S. Schoonmaakservice VOF | Smilde 
www.tds-smilde.nl

• TVM Verzekeringen | Hoogeveen
www.tvm.nl

• Vandersalm bouwkundig ontwerp- en  
adviesburo | Dwingeloo 
www.vandersalm-boa.nl

• Vepa B.V. | Hoogeveen 
www.vepa.nl

• Visser Assen | Assen 
www.visser-assen.nl

• VNO-NCW Noord | Groningen 
www.vno-ncwnoord.nl

• Warenhuis Vanderveen B.V. | Assen 
www.vanderveen.nl

• Waterbedrijf Groningen | Groningen 
www.waterbedrijfgroningen.nl
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Jeneverbes



Stichting Het Drentse Landschap zet zich 
in voor het behoud van de Drentse natuur 
en maakt zich sterk voor het in stand 
houden van ons culturele erfgoed.

Dit doet ze door het aankopen en 
beheren van natuurterreinen en cultuur-
historisch waardevolle objecten.

Stichting Het Drentse Landschap 
behartigt ook de belangen van:

–  Stichting Oude Drentse Kerken
–  Stichting drs. A.V.J. den Hartogh Fonds
–  Stichting Fonds Onrendabele  

 Monumenten

www.drentslandschap.nl 

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  
de stichting door het Rijk erkend 
als Professionele Organisatie voor 
Monumentenbehoud (POM).

 
Kneu


