
Het Hijkerveld is zo’n 900 hectare

groot en hoort tot de grootste Drentse

heidevelden. We doen er alles aan om

hier de weidsheid van de ‘grote stille

heide’ van weleer te bewaren en zoveel

mogelijk terug te krijgen. Net als in

vroeger eeuwen gaat de schaap-

herder dagelijks met zijn

kudde het Hijkerveld op. Zo

blijft de heide schraal en krij-

gen gras en struiken geen

kans om de hei te overwoe-

keren. Bij de schaapskooi

kunt u in het informatiecen-

trum het een en ander te

weten komen over hoe we

het Hijkerveld beheren.

In het Hunzedal heeft Het Drentse

Landschap haar grootste natuurontwik-

kelingsproject. Kanalisatie en ruilverka-

velingen hadden weinig van het oor-

spronkelijke beekdal overgelaten. Nu

worden in een gebied van zo’n 2000

hectare de natuurlijke proces-

sen langzaam maar zeker

weer op gang gebracht.

Oude rivierbochten

laten we weer open-

graven, Het riviertje

mag weer buiten zijn

oevers treden. Uiteindelijk zal

een deel van het Hunzedal weer

net zo open, woest en ledig zijn als

lang geleden, vóór de komst van de

mens.

Boerderij ’t Ende is een van de oudste

boerderijen van het Reestdal. In de mid-

deleeuwen woonden er al mensen op

deze plek. De rijke Reestlanden leverden

zoveel hooi dat de boeren hier veel meer

vee konden houden dan elders. De boer-

derijen werden groter en groter. Hoe

goed het de boeren van ’t Ende honderd

jaar geleden ging, blijkt uit het deftige

voorhuis dat de eigenaar toen

vóór zijn boerderij liet bouwen.

Met een ingrijpende restauratie

bracht Het Drentse Landschap

’t Ende terug in oude glorie.

In het achterste deel van

de boerderij vindt u in het

bezoekerscentrum informatie

over vijf eeuwen wonen en wer-

ken langs de Reest.

De afgelopen jaren heeft Het Drentse

Landschap zich steeds sterk gemaakt

voor het behoud van het Drents cultureel

erfgoed. Steeds vaker roepen mensen in

Drenthe de stichting te hulp als hun

omgeving bedreigd wordt. Een voor-

beeld is de aankoop van het keuterboer-

derijtje bij de hunebedden van Midlaren.

Net als zoveel andere kleine boerderijtjes

dreigde ook deze keuterij het slachtoffer

te worden van de al te ruime woonwen-

sen van potentiële nieuwe eigenaars.

Hier wisten we sloop te

voorkomen door het

keuterijtje als Het

Drentse

Landschap zelf

te kopen.

Steun Het Drentse Landschap

Stichting Het Drentse Landschap zet zich in voor het Drentse landschap.
Dat kunnen we niet alleen. Daarbij hebben we uw steun erg hard nodig.
Dankzij onze begunstigers kunnen we méér doen, maar uw steun is
méér waard dan uw financiële bijdrage…
Dankzij onze begunstigers staan we als Het Drentse Landschap sterker
en kunnen we nóg beter een vuist maken vóór het Drentse landschap.
Om aantasting van uw en onze omgeving niet te laten gebeuren. 
We zullen elkaar hard nodig hebben de komende tijd.

Help het Drenstse Landschap en word begunstiger voor € 17,50 per jaar

• Als begunstiger ontvangt u gratis het 240 pagina’s dikke Handboek 
Het Drentse Landschap, dé gids over de Drentse natuur en het landschap 
met uitgebreide beschrijvingen van alle terreinen van de stichting.

• Vier keer per jaar krijgt u het Kwartaalblad Het Drentse Landschap thuis 
gestuurd met interessante artikelen over terreinen, flora en fauna en 
steeds een uitneembare beschrijving van een wandeling of fietstocht. 

• Als begunstiger ontvangt u interessante kortingen op pas verschenen
Drenthe-boeken over natuur, landschap en cultuurhistorie.

• Het Drentse Landschap verkoopt biologisch vlees aan haar begunstigers. 
Vlees van het Landschap is vlees van topkwaliteit.

• Jaarlijks verzorgen vrijwilligers van Het Drentse Landschap tientallen 
excursies door onze terreinen waar begunstiger gratis aan mee kunnen 
doen. Een deel van de excursies is speciaal voor kinderen. Ook organiseren
we interessante lezingen over natuur en cultuurhistorie.

Nieuwe kansen voor het landschap

Overal in Drenthe komt Stichting Het Drentse Landschap op voor de

belangen van natuur en landschap. Dat doen we al meer dan zeventig

jaar. Inmiddels heeft de stichting zo'n 7500 hectare natuurgebied in

eigendom. Van kleine esbosjes en veentjes tot honderden hectares grote

heidevelden als het Hijkerveld en het Doldersummerveld en grote delen

van de beekdalen van de Reest, het Oude Diep en de Hunze.

We verwerven natuurgebieden, we beheren en beschermen ze. Daar

blijft het niet bij. Als het kan, breiden we onze terreinen uit om de

natuur nieuwe kansen te geven. Vooral de afgelopen jaren heeft op

grote schaal natuurontwikkeling plaatsgevonden en ‘maakte’ Het

Drentse Landschap vele honderden hectares nieuwe natuur.

Het Drentse Landschap zet zich in voor behoud en bescherming van het

Drentse cultureel erfgoed. De gebouwde omgeving heeft het Drentse land-

schap immers mede vormgegeven. De stichting heeft meer dan 250 gebou-

wen in eigendom waaronder 80 op de Monumentenlijst.

Uiteraard proberen we ook onze gebouwen zorgvuldig in stand te houden.

De afgelopen jaren konden we met subsidies en bijdragen enkele miljoenen

euro’s investeren in restauraties. We zorgen ervoor dat onze monumenten

verantwoord gebruikt worden. Monumenten hebben behalve een

verleden ook toekomst. Het Drentse Landschap gunt ze die van

harte.

Antwoordkaart
Ik machtig hierbij tot wederopzegging de Stichting Het Drentse Landschap 

de jaarlijkse hieronder aangegeven bijdrage af te schrijven van mijn bank/

girorekening.

Stuur mij een acceptgiro voor het betalen van de bijdrage,

Ik word begunstiger voor:

het minimale bedrag van € 17,50 per jaar

een hogere bijdrage, namelijk  €                                 per jaar

een eenmalige bijdrage van € 400,- om begunstiger voor het leven te worden

voorletters en naam                                                                                                                M / V 

adres  

postcode 

woonplaats  

e-mailadres

bank/girorekening  

datum 

handtekening  



Stichting Het Drentse Landschap

Kloosterstraat 5, 9401 KD  Assen

Postbus 83, 9400 AB  Assen

telefoon: (0592) 31 35 52 

info@drentslandschap.nl 

www.drentslandschap.nl

Al vele eeuwen slingert de weg langs de rijke rand van zand en weiden. Perenbomen

aan weerszijden van de weg verenigen het nuttige met het aangename. Langs de weg

ligt een eeuwenoude rij boerenhoeves. Generaties boeren leefden hier van wat het

land ze bracht.

Tien jaar geleden schonk de eigenaar van een van de monumentale panden zijn boer-

derij aan Stichting Het Drentse Landschap, voor alle zekerheid. Omdat de stichting

zich inzet voor behoud en bescherming van het Drentse cultureel erfgoed. Omdat we

ons inspannen voor úw omgeving.

Nevels hangen over het veld. In het licht van de opkomende zon lijkt de heide nóg

paarser. Schapen verlaten de beschutting van de jeneverbesstruiken. De lammeren

wijken niet van hun moeders zij. Hun koppen gaan naar beneden voor de eerste 

sprietjes gras, die dag. Dauwdruppels vallen cirkels in het zwarte water van de plas. 

Er hangt een zware veenlucht. Hoog in de lucht zingt een leeuwerik. Het enige geluid,

vanmorgen. 

Dit is het Drentse landschap. Dit is het stukje van de wereld waarvoor wij te zorgen

hebben. Stichting Het Drentse Landschap bekommert zich om natuur en landschap.

We doen ons uiterste best om het Drentse landschap te behouden en te beschermen.

Dat kunnen we niet alleen. Daarvoor is de hulp van iedereen die om zijn omgeving

geeft, hard nodig.

Welkom bij
Het Drentse
Landschap
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