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De Drentsche Aa is een verzamelnaam voor de beek met de zijlopen in 
Noord-Drenthe, die ter plaatse vaak loopje of diepje worden genoemd 
met de naam van het dorp waar zij langs stromen: Gasterense Diepje, 
Zeegser Loopje, Anlooër Diepje, enz. Pas als het water uit al deze be
ken samen is gevloeid en in de buurt van de provinciegrens van Gro
ningen komt, heet de stroom de Drentsche Aa. Het gehele stroomge
bied van de Drentsche Aa beslaat ongeveer 30.000 ha. Het grootste 
deel daarvan heeft zijn natuurlijk karakter door allerlei ingrepen verlo
ren. 

De oeverstroken van de lopen en diepjes zijn echter behouden ge
bleven. Deze z.g. madelanden vormen het hart van het "Stroomdal-
landschap Drentsche Aa". Dit reservaat, dat beheerd wordt door het 
Staatsbosbeheer, verkeert nog in een fase van ontwikkeling. Uiteinde
lijk moet het 3.800 ha beslaan waarvan 800 ha in de provincie Gronin
gen. Het zou dan voor ongeveer 1.000 ha uit bos, heide en moeras 
bestaan, en voor 2.800 ha uit grasland. Een dergelijk reservaat te behe
ren is geen eenvoudige zaak. 
In een vraaggesprek wordt daarover verteld door B. R. Riemersma, dis
trictsmedewerker verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van het 
Stroomdallandschap Drentsche Aa, en W. Th. ten Klooster, inventari
satiemedewerker in de provincie Drenthe. 

Graslandbeheer 

in het 

Stroomdallandschap 

Drentsche Aa 

Interview 
V. de Meester -

Manger Cats 

In één van de weinige boerderijen die 
dicht bij een beek staan, zetelt het kan
toor van het Staatsbosbeheer. Door het 
raam van de werkkamer heb je een mooi 
gezicht op het Oudemolense Diep. 
"Toen in 1968 begonnen werd met de 
aankoop van grond, wilden de boeren 
hier eerst de natte gronden kwijt", ver
telt Riemersma, "zij hadden immers 
geen paarden meer en geen zeis om er te 
maaien. Wat voor de boer het slechtst 
was, was voor SBB het beste: daar ston
den nog orchideeën. Deze boerderij is in 
'70 aangekocht, met 140 bunder grond. 
Gedurende de eerste jaren werd er zo'n 
100 tot 200 ha per jaar verworven, de 
laatste tijd niet meer dan zo'n 20 tot 33 
ha per jaar. De boer verkoopt nu niet 
meer zo gemakkelijk. Vaak rust er melk-
leverantie op een perceel en als hij dat 
kwijt raakt, mag hij nog weer minder 
melk leveren." 

— "Hoeveel grond is in de loop der ja
ren totaal aangekocht?" "Ongeveer 
2000 ha is nu in eigendom, dat wil zeg
gen een twee-derde deel van het aan-
koopplan. De laatste tijd willen de ge
meenten nog wel eens wat grond afsto
ten." 
— "Het reservaat is dus niet een aan
eengesloten gebied, maar bestaat uit een 
groot aantal min of meer verspreid lig
gende percelen. Hoe wordt het 
beheerd?" 
' 'Het is een heel moeilijk te beheren ge
bied. Ten eerste is het 35 km lang, ten 
tweede bestaat het uit ter weerszijden 
van de beek gelegen lage gronden met 
nog een aantal ' 'wormvormige aanhang
selen", te weten de vier of vijf zij beek-
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jes. Bovendien wordt het gebied door
sneden door allerlei snelwegen en spoor
banen die trekkers niet kunnen overste
ken, zodat je enorme omwegen moet 
maken om je terrein te bereiken. Een 
bos is, wat dat betreft, veel gemakkelij
ker. Daar heb je een aantal rechte pa
den. Je bent hier dus erg veel rijtijd kwijt 
en het is heel moeilijk oriënteren. Het 
stikt van de perceeltjes en je kunt niet 
met cadastrale nummers werken." 
Op mijn vraag hoe dat dan wél gedaan 
wordt, haalt Riemersma een grote kaart 
te voorschijn waarop de percelen staan 
ingetekend, niet met nummers, maar 
met namen, vreemde namen vaak. Hij 
vervolgt: 

"We zeggen: je moet naar "de vale 
griet", vandaag, of naar "de koebroe
ken", dat zijn oude namen van terrei
nen die de mensen hier nog kennen. De 
oude agrariërs weten nog allemaal waar 
"de pisbultcn" liggen. Veel namen 
spreken voor zichzelf, bijvoorbeeld "de 
boze geest": dat is een afschuwelijk 
slecht stuk; daar kun je met een paard 
met plankjes onder de voeten nog niet 
eens opkomen." Op de kaart staan een 
paar honderd namen. Zij worden vastge
legd door J. Wieringa van het Nedersak-
sisch Instituut, want als dat nu niet ge
beurt, gaan de oude namen verloren, 
mede door de veranderingen in het ka
der van de ruilverkavelingen. 

— "Hoe worden de natte stukken nu 
bewerkt ?'' 
"De meest natte percelen worden met 
de zeis gemaaid, de andere met een aan
gepaste trekker met brede wielen. De 
eerste arbeiders die we hadden in de ja
ren 60-65 werden gerecruteerd uit de 
agrarische sfeer. Die hadden nog veel 
agrarische kennis. De laatste jaren heb
ben we mensen in het kader van het ISP 
(Intergraal Structuur Plan), die uit een 
geheel andere hoek komen. Het duurt 
dan wat langer voordat je er een goed ge
motiveerd en technisch geschoold na
tuurarbeider van hebt gemaakt." 
"Het werk bestaat de gehele zomer uit 
maaien, hooien en afvoeren: het is ver
schralen, verschralen en nogeens ver
schralen. Het gras en het hooi worden 
verkocht aan boeren in de omgeving. Zij 
gebruiken het grasland ook voor de na-
wei. Gezien de huidige agrarische nor
men zit er niet zoveel voedingswaarde in 
het gras als in zwaar bemest gras, maar je 
kunt het wel aan jongvee kwijt. De boe
ren willen het grasland ook wel graag ge
bruiken, maar zij kunnen er niet op mel

ken. '' Dan laat Riemersma er op volgen: 
' 'Er is wel degelijk een vrij intensieve sa
menwerking tussen de landbouw en het 
beheer. De verhouding tussen de boeren 
en het beheer is goed.'' Zijn kantoorme
dewerker regelt de gehele verkoop van 
hooi en gras. Hij krijgt het meestal zó 
voor elkaar dat de boer al klaar staat om 
de balen hooi af te voeten als de laatste 
nog niet eens geperst is." 

Het behoud van natuurwaarden 

W. Ph. ten Klooster mag dan nog offi
cieel als inventarisatiemedewerker te 
boek staan, zijn werk bestaat de laatste 
jaren uit advisering bij beheersplannen 
die te maken hebben met het behoud 
van natuurwaarden. 
Ten Klooster: "Het gaat bij natuurbe
houd om het behouden van bedreigde 
plante- en diersoorten door middel van 
reservaten; of dat voldoende is, moet je 
maar afwachten." 
— "Is er verandering opgetreden in de 
flora van de beekoevers sinds zij onder 
het reservaat vallen?" 
"Ik ben hier in '65 gekomen, toen wa
ren er nog mooie stukken in agrarisch 
beheer. We hebben van '66 het stroom-
dallandschap moeten bevechten, om een 
aantal percelen, ook de minder mooie, 
onder beheer van SBB te krijgen en we 
hebben zeker winst geboekt. Er staat 
echter tegenover dat we het gebied niet 
buiten de ruilverkaveling hebben kun
nen houden. Wat aan de ene kant ge
wonnen is, is aan de andere kant verlo
ren gegaan door ontwatering, door ster
ke wijziging in het gehele hydrologische 
patroon." 
— "Wat is er precies gebeurd binnen 
het reservaat in het kader van de ruilver
kavelingen ?'' 
"Dat bestaat voornamelijk uit indirecte 
aantasting. Binnen het gebied zijn geen 
cultuurtechnische werken uitgevoerd, 
maar wel aan de randen. Daar kwamen 
grote sloten die het water gedeeltelijk uit 
onze natuurterreinen trokken. Over het 
geheel genomen kregen we echter meer 
problemen met wateroverlast. Het 
stroomdallandschap ligt het laagst; het 
water dat boven veel gemakkelijker weg 
kon doordat daar kanalen gegraven wa
ren, stroomde natuurlijk naar beneden, 
zodat we verschrikkelijk veel toevoer kre
gen. Het resultaat was dat sommige 
plaatsen te nat werden en andere weer te 
droog. 

Vroeger was het zo dat een druppel wa
ter er drie weken over deed om van El-

lertsveld (Zuidelijk gedeelte van het 
stroomgebied Drentsche Aa) bij Glim
men in het Noord-Willemskanaal te
recht te komen, nu schijnt dat in drie 
uur te gebeuren." Riemersma voegt er 
aan toe: "Als er een enorme bui water 
valt, dan zien we hier de beek omhoog 
komen en binnen een paar uur weer zak
ken. Er is nu echter wel een oplossing ge
vonden, in zoverre dat bij te veel water
toevoer een deel door het Deurzer diep 
naar het Willemskanaal wordt afge
voerd." 
Ten Klooster: "Er is hier echter nog iets 
bijzonders, en dat is het kwelsysteem, 
het water dat uit de ondergrond naar bo
ven komt. Het is te hopen dat je dat 
systeem niet kapot maakt, ook al ontwa
ter je aan de randen van het gebied. De 
grote waarde van het reservaat is vooral 
in die plekjes met kwel gelegen; daar is 
de meest stabiele waterhuishouding. Zij 
liggen aan de flanken van de beekdalen, 
er is een broekachtige vegetatie. Die 
plekken vragen een zorgvuldig beheer. 
Aan de Westkant van het Ballooër veld 
ontspringt ook een beekje, daar is het al
tijd nat." 

— ' 'Het gebied herbergt nog enkele vrij 
zeldzame plantesoorten: Zevenster, 
Zwarte Rapunzel, Goudveil. Worden er 
bepaalde beheersmaatregelen genomen 
om zulke planten te bevoordelen?" 
"Het is wel leuk om te vertellen dat de 
Zevenster enorm is toegenomen. Waar 
vroeger enkele vierkante meters stonden, 
is nu het halve bos bezaaid met Trienta-
lis. Het is een eikenbos waar we niet in
komen. Na dunning is het iets ruimer en 
lichter geworden, maar de toename kan 
ook veroorzaakt zijn doordat er meer hu
mus is gekomen. 

Over het algemeen is het beheer niet ge
richt op enkele soorten, het gaat om het 
hele systeem schrale hooilanden. Vroe
ger werd er gemaaid in eind juli-begin 
augustus en er kwam zelden of nooit 
mest op, zeker geen kunstmest. Onder 
die beheersvorm ontstonden die schrale 
hooilanden. De visie van natuurbeheer 
is: als je die beheersvorm maar zo goed 
mogelijk continueert, dan kom je het 
verst. Je kunt het niet alle planten bin
nen het reservaat naar de zin maken. Als 
je beheert voor het voortbestaan van or
chideeën of alleen voor Rapunzel, dan 
komt een ander organisme weer te kort. 
In feite weet je van een heleboel orga
nismen niets. Van vlinders bijvoorbeeld 
weet je maar weinig, maar als je beheert 
zoals vroeger, dat wil zeggen: niet overal 
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hetzelfde op het zelfde moment, — dan 
houd je een grote variatie in ruimte en 
tijd en dan doe je automatisch ook wat 
voor vlinders en andere organismen. 
Je kunt wel beheren op bepaalde typen 
vegetatie, bij voorbeeld op ruigtekrui
den, heel bloemrijke soorten zoals Vale
riaan, Hemelsleutel, Mocrasspirea, Le
verkruid. Dat kan wel, dan moet je je 
maairegiem anders leggen, namelijk 
eens in de twee of drie jaar maaien." 
Ricmersma: "Dat doen we inderdaad op 
voor insekten belangrijke plaatsen zoals 
langs bosranden. Poppen van vlinders 
overwinteren vaak in oud gras, dat moet 
je dus laten staan. We hebben hier Pa-
relmoervlinders. Zilveren Maan, en ook 
Oranjetip, Blauwtjes, Hooibeestjes enz. 
Garanties dat we ze sparen, kunnen we 
natuurlijk niet geven want we weten er 
te weinig van. Er komen hier genoeg 
specialisten op het gebied van planten, 
maar nog te weinig betreffende vlinders, 
spinnen, slakken, libellen. . . " 
Ten Klooster: "Het is wel leuk als je van 
iemand die een onderzoek gedaan heeft 
aan een bepaalde plant of dier, een be
vestiging krijgt van wat je dacht en doet, 
dan weet je dat je op de goede weg zit." 
— ' 'Wie doen hier voornamelijk onder
zoek?" 

"Dat zijn vooral studenten uit Gronin
gen, allemaal plantenoecologen, een 30 
tot 40 per jaar, die ten dele een soort 
praktikum hebben waarbij zij met z'n 
allen op 10 bunder zitten. Op de boer
derij is een kamer als veldlaboratorium 
in gebruik. Dan hebben we leden van de 
KNNV, o.a. een insektenwerkgroep die 
veel waardevol werk doet. Zij geven ook 
wel beheersadviezen of vragen: zou u 
eens dit of dat willen doen. Verder zijn 
er de zomerkampen van de NJN en de 
CJN of KJN en natuurlijk de IVN met 
groepen" aldus Riemersma. Dan breng 
ik het gesprek weer terug op de inhoude
lijke kant van het reservaat. Hij vertelt 
dat van de bedreigde weidevogels Wa
tersnip, Tureluur en Wulp aanwezig 
zijn, en, met een zekere voldoening: 
"De Kwartelkoning heeft deze zomer 
(1984) voor het eerst weer gebroed; ook 
het IJsvogeltje op een plek waar de oever 
een meter hoog is." Ten Klooster: "De 
meest specifieke fauna zit in het water. 
Het water is heel zuiver en herbergt een 

Stroomdallandschap Drentsche Aa. 

aantal zeldzame visjes: de Kwabaal, 
Modderkruipers, Bermpjes, Grondeltjes, 
allemaal heel kwetsbare visjes." "Lopen 
zij geen gevaar van de kant van de hen
gelaars ?'' 
' 'Vaak zitten de visjes op plekjes waar de 
vissers niet komen, bijvoorbeeld waar ij
zeroer aan de oppervlakte komt. Visserij-
kundig behoort de Drentsche Aa tot de 
barbeelzone; er wordt onderzoek over 
gedaan vanuit Wageningen. Verder zijn 
er vrij veel Alpensalamanders gevangen, 
maar of die eens zijn uitgezet of dat zij 
tot de natuurlijke populatie behoren, 
zou ik niet durven zeggen. Wat betreft 
de waterinsektcn is er ook nog wat bij
zonders te vermelden: de Beekloper, 
Gerris najas, komt alleen in dit gebied 
voor. Van de, naar ik meen, 47 soorten 
libellen die we in Nederland kennen, 
hebben we er 33 in het Drentsche Aa-
gebied. Het onderzoek van de übellen 
wordt in eigen beheer gedaan door mijn 
collega Takman. De E.I.S. (European 
Invertebrate Survey)'' heeft het gebied 
ook opgenomen, speciaal in een vlinder-
onderzoek." 

— "Er komen hier dus geregeld een 
aantal onderzoekers en geïnteresseerde 

1) De 'European Invertebrate Survey - Nederland' is een samenwerkingsverband tussen een groot aantal 
personen en instellingen die zich bezighouden met het onderzoek naar de verspreiding en oecologie van 
ongewervelde dieren in Nederland. De gegevens worden verzameld en bewerkt op het Centraal bureau 
Nederland van de European Invertebrate Survey', een afdeling van het Rijksmuseum van Natuurlijke 
Historie, Postbus 9517, 2300 RA Leiden. Het onderzoek naar het voorkomen van elke diergroep wordt 
uitgevoerd en begeleid door een werkgroep met coördinator. 

natuurliefhebbers, maar komen er ook 
veel recreanten en zijn er daarom bepaal
de stukken afgesloten?" 
Riemersma: "Hoewel het gehele stroom
dallandschap op vele manieren toegan
kelijk is, is de recreatiedruk niet groot. 
Dat komt omdat er weinig grote steden 
in de buurt zijn en bovendien zijn er in 
Drenthe veel natuurterreinen en bossen. 
Bordjes "Verboden Toegang" en prik
keldraad plaatsen we bewust niet. Het 
Stroomdallandschap is met geld van de 
mensen gekocht, laat ze ervan genieten 
zolang het kan. Probeer door middel van 
opvoeding die mensen het gebied netjes 
te laten gebruiken. Als er eenmaal ge
hooid is, mogen ze gerust door het gras 
lopen. We hebben slechts één terreintje 
afgezet, het is een orchideeënveld aan 
een druk bereden fietspad. Daar staat 
Orchis majalis (nieuwe naam: Dactylor-
hiza majalis, Breedbladige Orchis). Bor
den geven altijd agitatie. Het is veel be
ter om, waar het kan, zonder borden te 
werken. Dat wekt ook veel meer vertrou
wen bij de bevolking. Wij leven hier in 
een boerengemeenschap. 
Er worden van hieruit veel groepen 
rondgeleid, schoolkinderen, plattelands
vrouwen, noem maar op: per jaar zo'n 
kleine 3000 mensen in georganiseerd 
verband. Voor individuele wandelaars 
zijn er vijf routes, tezamen een 30 km, 
uitgezet, maar daarvoor moeten ze wel 
kunnen kaartlezen. Er staan geen ge
kleurde paaltjes waar zij langs kunnen 
hollen; slechts enkele paaltjes met num
mers die overeenkomen met de num
mers op een door SBB uitgegeven vouw
blad. Het is een experiment, we zijn be
nieuwd of het zal bevallen." 

Met het vouwblad in mijn tas en 
met het vaste voornemen om de route in 
het voorjaar te wandelen, verlaat ik de 
boerderij over de ruime deel. Behalve 
aan het bord aan de weg, is aan niets te 
zien dat deze boerderij niet meer door 
een gezin, maar door SBB gebruikt 
wordt, voor het grootste deel nog met de 
oorspronkelijke functie: het beheer van 
de natte madelanden. 

Drs. V. de Meester - Manger Cats 
Heimanslaan 25 
6705 AD Wageningen 

In een ander artikel in een volgend nummer 
zal nader worden ingegaan op aankoop en 
beheer van de madelanden in het stroomdal
landschap Drentsche Aa. 
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