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In 2019 vierde Stichting Het Drentse 
Landschap haar 85-jarig jubileum 
met opvallende activiteiten en 
publicaties, zoals een groot festival 
in Orvelte, onze medewerking aan 
de grote tentoonstelling in het 
Drents Museum over schilders 
van het Drentse landschap, de 
Landschapsgids Drenthe voor onze 
beschermers en de Landschapsgids 
Drenthe Junior om kinderen te 
laten kennismaken met natuur en 
erfgoed.

Het is hartverwarmend wanneer 
mensen voor Het Drentse Landschap  
kiezen om op die manier een bijdrage  
te leveren aan het behoud van 
natuur en erfgoed. De schenking 
van Landgoed Overcingel in Assen 
door de familie Van Lier Lels was 
hier in 2019 een prachtig voorbeeld 
van. Uit zo’n gebaar blijkt hoeveel 
vertrouwen mensen in Het Drentse 
Landschap hebben. Een ander 
voorbeeld was de verwerving van 
Zandgat Kostvlies tussen Gieten en 
Gasselte. Samen met Vereniging De 
Hamerlanden en met veel steun

vanuit het dorp hebben wij de 
aankoop van dit bijzondere stukje 
natuur kunnen realiseren.

De gemeente Coevorden toonde 
eerder al vertrouwen in Het Drentse 
Landschap door haar zeven molens 
aan Het Drentse Landschap te 
schenken. In 2018 werden de eerste 
twee molens overgedragen, in 2019 
volgden De Hoop in Wachtum, 
Albertdina in Noord-Sleen en De 

Arend in Coevorden. Als provinciale
trustorganisatie beschermt Het 
Drentse Landschap inmiddels 
330 waarde volle objecten en 
monumenten.

Het Drentse Landschap heeft haar 
natuurterreinen in 2019 met 200 
hectare kunnen uitbreiden. Het 
totale aantal hectares natuurgebie- 
den is hiermee op 9100 hectare  
gekomen. In april was de officiële  

opening van het gebied Tusschen-
water in De Groeve bij Zuidlaren 
waarmee een van de laatste grote 
projecten van het Hunzeproject kon 
worden gerealiseerd.
Een uitspraak van de Raad van 
State zorgde ervoor dat Nederland 
in 2019 in een stikstofcrisis terecht- 
kwam die voor opschudding en 
onzekerheid zorgde. De maatschap-
pelijke gevolgen van een structurele 
aanpak van de problemen zijn groot. 
Wel heeft de crisis ervoor gezorgd 
dat de ogen van velen geopend zijn 
dat er maatregelen moeten komen 
die zorgen voor een vermindering 
van de stikstofbelasting en voor 
meer natuurwinst.

Ook in 2019 zijn beschermers 
en vrijwilligers weer onmisbaar 
gebleken voor Het Drentse 
Landschap. De bijdrage van haar 
16.000 beschermers zorgt voor een 
grote morele en financiële steun. 
Hetzelfde geldt voor de inbreng 
van de 400 vrijwilligers. Het aantal 
vrijwilligers is dit jaar opnieuw 
gestegen.

 

Lees meer over het beleid van Stichting Het Drentse Landschap in het voorwoord 
van directeur-bestuurder Sonja van der Meer van het Jaarverslag 2019.

Het Drentse Landschap in 2019 

www.drentslandschap.nl/jaarverslag2019



• In het Bongeveen bij Vries is 
 gewerkt aan de vernatting van de 
 graslanden.
• Het gebied Duunsche Landen 
 in het Hunzedal werd het tiende 
 aardkundig monument van 
 Drenthe.
• Een landbouwenclave bij het 
 Doldersummerveld kon veranderd 
 worden in een heideterrein.
• Verdere verdroging van het Elper 
 Westerveld kon worden tegen-
 gegaan met het aanpakken van 
 afvoersloten in het terrein.
• In de Hondstong bij Yde kon door 
 peilverhoging de verdroging van 
 de beekdalhooilanden verminderd 
 worden.
• Het Drentse Landschap ging van 
 start met het beheer van de natuur-
 gebieden van de gemeente Assen, 
 waaronder het Asserbos en het 
 Amelterbos.
• In het Hunzedal begon de plan-
 voorbereiding voor de laatste 
 deelgebieden De Branden, 
 Flessenhals, Noordma en 
 Paardetangen.

• In het dal van het Oude Diep 
 gingen de projecten De Eekmaten 
 op Landgoed Vossenberg en 
 Brongebied Wijsterbroek van 
 start.
• Het Drentse Landschap kreeg 
 de graslanden in Tusschenwater 
 van het Waterbedrijf Groningen in 
 beheer.
• De beheerboerderijen van Het 
 Drentse Landschap in Doldersum, 
 Rabbinge en Rheebruggen hebben 
 uitstekend gepresteerd.
• Nieuw beleid moet duidelijkheid 
 brengen over hoe Het Drentse 
 Landschap zal kunnen omgaan 
 met de komst van de wolf in 
 Drenthe.

“De toestand van de terreinen van 
Het Drentse Landschap in 2019 geeft 
een wisselend beeld. Er zijn positieve 
ontwikkelingen te melden, vooral 
in de nattere gebieden waaronder 
verschillende beekdalen. Aan de 
andere kant heeft 2019 laten zien 
dat de kwaliteit van de heidevelden 
en bosgebieden van Het Drentse 
Landschap onder druk staat 
vanwege negatieve factoren als 
droogte en te hoge stikstofbelasting. 
Deze uiten zich onder meer in het 
verdwijnen van soorten.”

 

 

 

Overcingel 5,2 ha

Scharreveld 1,2 ha

Reestdal 4,1 ha

Gasterse Duinen 1,4 ha

De Slagen 2,5 ha

Elper Westerveld 0,6 ha

Uffelter Binnenveld 4,3 ha

Rheebruggen 8,6 ha

Orvelterzand 2,1 ha

Esbosjes Zuidwolde 1,5 ha

Bosgebied Hollandsche Veld 3,7 ha

Hunzedal 159,7 ha

 Lees meer over Natuur en landschap in Hoofdstuk 1 van het Jaarverslag 2019.

Natuur en landschap 

Toestand terreinen in 2019

Verwervingen in 2019
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Natuur en landschap 



• Na een lange voorbereiding konden  
 de restauratie en herbestemming 
 van havezate Oldengaerde bij 
 Dwingeloo van start gaan.
• Het Drentse Landschap werd 
 eigenaar van Landgoed Overcingel 
 in Assen door een schenking van 
 de familie Van Lier Lels.
• In de Noorderduinen bij Roderesch 
 werd het tuinhuis bij de vakantie-
 woning Huis Landweer gerestau-
 reerd.

• Er is een plan gemaakt voor de 
 restauratie van de keuterij 
 Driessenhoes bij Ruinerwold.
• Het plan voor een herbestemming 
 van de Bruntingerhof in Orvelte 
 als informatiecentrum werd 
 uitgewerkt.
• Het Nije Huus aan het Melkwegje 
 in Orvelte kon verhuurd worden 
 aan het Jan Kruismuseum.
• De gerestaureerde Luchtwacht-
 toren 7Z3 in Schoonebeek werd 
 aan Het Drentse Landschap 
 overgedragen.

• Het Drentse Landschap heeft 
 de Woltingehoeve aan het 
 Hollandscheveldse Opgaande 
 in Hollandscheveld in eigendom 
 gekregen.
• De vakantiewoning in Huis ter 
 Hansouwe werd verhuurd aan 
 de bewoners van het huis die de 
 vakantiewoning zelf in exploitatie 
 hebben genomen.

• De verhuur van de vakantie-
 woningen van Het Drentse 
 Landschap via Buitenleven 
 Vakanties heeft het met een 
 bezetting van 71 procent in 2019 
 nog beter gedaan dan in 2018, toen 
 er een bezetting van 67 procent 
 was.

 Lees meer over Cultureel erfgoed in Hoofdstuk 2 van het Jaarverslag 2019.
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Gebouwd erfgoed 



• Het Duurzaamheidscentrum 
 Assen trekt elk jaar meer 
 bezoekers. De gemeente Assen 
 en Het Drentse Landschap 
 programmeren hier activiteiten 
 om meer aandacht te krijgen voor 
 een duurzame samenleving.
• Het jaarlijkse Kinder Buiten 
 Festival bij Boerderij Kamps in 
 Deurze trok bijna 2000 jonge en 
 oude bezoekers.
• Tijdens de jaarlijkse Natuur-
 werkdag in het gebied Bonnerklap 
 hielpen kinderen en volwassenen 
 een dagje mee.
• Het eerste archeologische beleef-
 punt in Borger-Odoorn werd 
 onthuld in De Mandelanden bij 
 Borger.
• Samen met de Nederlandse 
 Bijenvereniging werd de tentoon-
 stelling De Bij en Wij ingericht in 
 informatiecentrum ’t Ende bij 
 De Wijk.
• Het Drentse Landschap werkte 
 mee aan het kunstproject 
 Buitenlucht in het Spaarbankbos 
 in Hoogeveen.

• Ter gelegenheid van het 85-jarig 
 jubileum van Stichting Het 
 Drentse Landschap was er in 
 Orvelte een groots opgezet 
 festival.
• In het kader van haar jubileum 
 heeft Het Drentse Landschap de 
 nieuwe Landschapsgids Drenthe 
 gemaakt. 

• Met de publicatie van de Land-
 schapsgids Drenthe Junior wilde 
 Het Drentse Landschap kinderen 
 laten kennismaken met natuur en 
 erfgoed.
• In informatiecentrum De Blinkerd 
 op de VAM-berg in Wijster werd 
 de 3D Selfiespot van Leon Keer 
 onthuld.

• De hernieuwde jaarlijkse Hunze-
 loop Wandeltocht in het nieuwe 
 natuurgebied Tusschenwater bij 
 Zuidlaren trok 1150 deelnemers.
• Het Drentse Landschap was 
 uitgever van het boek Neander-
 thalers in Noord-Nederland.
• De kroon op het jubileumjaar 
 vormde de grote najaarstentoon-
 stelling Barbizon van het Noorden 
 in het Drents Museum waar Het 
 Drentse Landschap aan mee-
 werkte.

 Lees meer over Publieksactiviteiten in Hoofdstuk 3 van het Jaarverslag 2019.
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Publieksactiviteiten


