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Mammoet voor
natuur
Muziektheaterspektakel Mammoet speelde in 2019 op het Buinerveld van Staatsbosbeheer. Een deel van de opbrengst was
bestemd voor de Drentse natuur. Daarmee
hebben we veel kunnen doen. We hebben
op de akker waar de voorstelling was de
heidevegetatie uitgebreid én ruim 500 meter raster vervangen. In Exloo zaaiden we
een akker in met een bloemrijk mengsel,
plantten we fruitbomen en plaatsten we
een insectenhotel.

Oeverkruid als
hulp
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Vitaal en weerbaar bos
Fijnsparren en lariksen hebben flink te lijden onder de letterzetter en de lariksbastkever.
De droogte van de afgelopen jaren maken de bomen minder vitaal, waardoor de kevers
een plaag worden en bomen doodgaan. In bossen waar recreatie, natuur en houtoogst
samengaan, verwijderde Staatsbosbeheer zieke bomen voor de veiligheid en om
verspreiding te voorkomen. In de natuurlijke bossen van Drents-Friese Wold en in Hart
van Drenthe laten we dode bomen juist staan, voor bijvoorbeeld spechten, insecten en
paddenstoelen. We planten gemengde bossen terug; vitale, weerbare bossen helpen om
de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

Oeverkruid is een zeldzaam plantje dat
de laatste jaren snel achteruitging. Het
komt voor op plekken met schoon, helder
en voedselarm water. Het Canadameer
in Drents-Friese Wold, bijvoorbeeld. Het
doet het er zelfs zo goed, dat een deel van
het kruid kon worden overgeplant naar
het Brabantse Akkerenven. Daar wordt
het ingezet ter bestrijding van watercrassula, een woekerende exoot. Stichting
Bargerveen voerde het project uit met een
Europese Life-subsidie.

Drenthe favoriete bestemming
Door de coronapandemie kozen Nederlanders afgelopen jaar vaker voor een binnenlandse bestemming. De Drentse natuur bleek favoriet. We verwelkomden veel nieuwe
gasten. Zij ervaarden hun bezoek als zeer positief, zo bleek uit een onderzoek van
Marketing Drenthe. De Buitencentra zagen, vooral in de zomermaanden, een enorme
toename van bezoekers. Ook de natuurkampeerterreinen waren in trek. Tot ver na het
seizoen bleven de meeste plekken bezet en winterkamperen was ongekend populair.
Ondanks de drukte lukte het de recreanten goed afstand te houden.

Natuur bleef open
Corona beheerste 2020. Vanaf maart werden excursies geschrapt, activiteiten gingen niet door en onze vrijwilligers konden
weinig doen. Meer dan ooit hadden we
behoefte aan natuur: aan een frisse neus,
weg van het beeldscherm, aan vogelgeluiden, aan de geur van een nat bos. Wel
werd het vaak erg druk. LandschappenNL,
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer
riepen regelmatig op om te genieten ván
de natuur, met respect vóór de natuur. We
vroegen bezoekers met klem op de paden
te blijven, hun afval mee te nemen en hun
hond aan de lijn te houden.
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Maatschappij >

ROEG! is al jaren hét platform voor de
Drentse natuurliefhebber. In januari
startte een nieuwe samenwerking met
Biblionet Drenthe. We openden een
ROEG! Hoek in de bibliotheken van De
Wijk en Gieten. Ook startten we een bont
programma met het thema ‘Vogels in de
winter’, met lezingen en creatieve workshops. Kinderen leenden een rugzak met
inhoud bij hun bieb voor een avontuurlijke speurtocht. De ROEG! Hoek werd een
succes en smaakte naar meer. Als corona
voorbij is, komen de ROEG! Hoeken ook
naar andere bibliotheken.

Foto: ROEG!

Foto: Marleen Annema Fotografie

ROEG! Hoek

Economie >

Plus op recreatie
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In 2020 kregen recreatieve voorzieningen
in onze terreinen een flinke opknapbeurt,
mede dankzij financiële steun van de
provincie Drenthe. We knapten onverharde fietspaden op, vervingen speelobjecten, plaatsten nieuwe rustplekken langs
fietspaden en zwemplassen schuilhut
Exloërkeet kreeg een nieuwe rietkap.
Ook de avontuurlijke speelroute bij
Orvelte, het Houten Pad van Theodoor,
kreeg een opknapbeurt. Zo kunnen deze
voorzieningen weer vele jaren vooruit.

Impuls
Gasselterveld

Perspectief Drenthe 2030
Toerisme en recreatie zijn van grote waarde voor bezoekers, bedrijven en bewoners
van Drenthe. In 2020 werkten Provincie Drenthe en Marketing Drenthe samen met 200
ondernemers en organisaties aan Perspectief Drenthe 2030: een vrijetijdsagenda voor
Drenthe en de Friese gemeente Ooststellingwerf. De ambitie is dat elke Drent profiteert
van toerisme en recreatie, waarbij we zuinig omgaan met de bestemming Drenthe.
Een balans tussen economie, leefbaarheid en omgevingskwaliteiten is het uitgangspunt.
De positionering als dé oerprovincie van Nederland blijft leidend.
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Er waren deze zomer problemen met
parkeren bij de zwemplas Gasselterveld.
Staatsbosbeheer, gemeente Aa en Hunze
en provincie Drenthe besloten om de
recreatieve exploitatie van de zwemplas te
versterken en de ontsluiting voor verblijfsen dagrecreatie en hulpdiensten te verbeteren. Parkeerruimte wordt uitgebreid
en er wordt betaald parkeren ingevoerd.
Ook krijgen (nieuwe) exploitanten meer
ruimte. In 2021 en 2022 worden de eerste
werkzaamheden uitgevoerd.

Cultuur >

Slingerend
Sprokkelspoor
In het robuuste Hart van Drenthe, dwars
door het natuurlijke boslandschap,
slingert het Sprokkelspoor. Het Sprokkelspoor is een spannend wandelpad van zes
kilometer, dat in oktober 2020 werd geopend. Sprokkel is een Drents woord voor
bosmier. De route loopt niet over brede
zandwegen, maar meandert over een
smal pad door het bos. En voor de kortere
beentjes is er ook een route van ongeveer
drie kilometer. Een unieke manier om het
natuurlijke bos te beleven.

Ruimte voor fiets en ruiter
Het wordt natuurlijker en natter in de Oude Willem. Dat is de bedoeling: dit voormalig
landbouwgebied is als natuurontwikkelingsgebied ingericht. De oude fiets- en ruiterroute lagen op de lage, natte delen. Daarom verplaatsten we ze naar de hogere en
droge delen. Op deze manier is een nieuwe oost-west fiets- en ruiterverbinding gerealiseerd. Deze zomer maakten recreanten in Drents-Friese Wold al volop gebruik van het
beleeffietspad van ongeveer drie kilometer, met bijzondere zitjes langs het traject én
dierensporen in het beton. Het nieuwe ruiterpad slingert als een mooie, rustige route
door de Oude Willem.

Deze zomer opende het nieuwe fietspad
in Bargerveen. Fietsers kunnen nu moeiteloos van het Nederlandse Bargerveen naar
het Duitse natuurpark Moor-Veenland
fietsen. De verbinding met Duitsland is
verbeterd, omdat het fietspad nu onderdeel is van een fietsknooppuntennetwerk.
De leemkade waarop het fietspad is aangelegd, zorgt ervoor dat het water in het
Bargerveen niet langer wegstroomt naar
lager gelegen gebied. Het ligt mooi op de
rand van het gebied, dus mensen kunnen
genieten van de natuur én de natuur kan
zich ook goed ontwikkelen.
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Grenskade

