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Drentsche Aa-gebied 

Sinds 2002 een bijzonder Nationaal Park: 

het ‘Nationaal beek- en esdorpenlandschap 

Drentsche Aa’ 

 

Binnen de grenzen van het NP 21 dorpen en 

gehuchten. Het NBEL bestaat bovendien 

voor meer dan de helft uit landbouwgrond. 



onderschrift afbeelding 



Stroomvallei Loonerdiep ten noordwesten van Balloo (bron: Theo Spek) 

Tijdlagen komen tot uitdrukking in het landschap 



onderschrift afbeelding 

Celtic field IJzertijd 

20e-eeuwse 

heideontginningen 

Middeleeuwse 

esontginningen 

Noordesch Balloo Nederzetting en 

akkercomplex uit 

Romeinse tijd 

Hunebed met 

TRB-nederzetting 

Pingo 

Kampsheide 

Middeleeuws bisschoppelijk 

domeingoed Lantinge 

13e-eeuwse 

watermolen 

Klooster Assen 

Laatmiddeleeuwse 

hooilanden met 

voormalige aalstallen Trechtervormige veedrift 

uit Volle Middeleeuwen 
17e-eeuwse 

houtwallen en 

singels 

Vuursteenvindplaats 

Mesolithicum 

Dekzandrug met Bronstijd- 

en IJzertijdnederzetting 20e-eeuws 

ruilverkavelings- 

bosje 

Spookverhaal 

Swienemaet 



onderschrift afbeelding 

2004 



2017 



Overlegorgaan Drentsche Aa 

• Provincie Drenthe 

• Gemeenten Aa en Hunze, Assen, Haren en Tynaarlo 

• Waterschap Hunze en Aa’s 

• Staatsbosbeheer 

• Recreatiesector (Recron/Recreatieschap) 

• Natuur- en Milieufederatie Drenthe 

• Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO-Noord) 

• Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD) 

• Waterbedrijf Groningen 

• Ministerie van EZ (adviseur) 





NDSCHAPSV/SIE   fff 
NTWIKKELJNGSKAA 



Alphonse Stengelin 



Beplanting 

1900 



Ruimtematen 

1900 



Beplanting 

2000 



Ruimtematen 

2000 



Beken, 
essen, 
velden 



Beken 



Deurzerdiep 



Schipborgse Diep 



Essen 



Gasteren 



Schoonloo 



Ballooër esch 
-pad langs hunebedden en grafheuvels 

-doorkijkjes naar het beekdal 

Rondje om de es 



Velden 



Westerbork 



Balloërveld 



Balloërveld 



LANDSCHAPSVISIE 
ONTWIKKEUNGSKAART 



Bosontwikkelingskaarten 20ste eeuw + toekomstige hoofdstructuur / voornamelijk verwijderen van opslag 

















LANDSCHAPSVISIE 
ONTWIKKEUNGSKAART 



Beplanting 

1900 



Beplanting 

2000 



Inrichtingsplan 





Beplanting | Gewenste situatie 















onderschrift afbeelding 



onderschrift afbeelding 



onderschrift afbeelding 

Midden jaren 20 



onderschrift afbeelding 

1941 



onderschrift afbeelding 

Evert Musch (1946/1954) 



onderschrift afbeelding 

2010 



onderschrift afbeelding 

2012 



onderschrift afbeelding 

2013 



onderschrift afbeelding 

Westerlanden 



onderschrift afbeelding 

Westerse Lage Landen 



onderschrift afbeelding 
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onderschrift afbeelding 



Nationale parken nieuwe stijl: 

• zijn “grotere samenhangende gebieden waarbinnen 
natuurkernen liggen, waaraan bewoners, 
maatschappelijke instellingen en ondernemers zich 
verbonden voelen en hun identiteit ontlenen” 
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• bieden grote kansen voor het versterken van 
landschappelijke kwaliteit 



Nationale parken nieuwe stijl: 

• zijn “grotere samenhangende gebieden waarbinnen 
natuurkernen liggen, waaraan bewoners, 
maatschappelijke instellingen en ondernemers zich 
verbonden voelen en hun identiteit ontlenen” 

 

• bieden grote kansen voor het versterken van 
landschappelijke kwaliteit 

 

• vormen in diverse opzichten een belangrijke 
ontwerpopgave 
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