
DROUWENERZAND EEN GEDUCHT
NATUURVERSCHIJNSEL
Jan Ahrahamse

Het ± 220 ha grote natuurgebied ligt in
Oost-Drente ten oosten van de weg van
Gasselte naar Drouwen. Het Drouwener-
zand ligt op de Hondsrug en in het oosten
sluit het aan op het dal van de Hunze en
de Drents-Groningse Veenkoloniën. Te-
genwoordig bestaat het gebied uit een
heuvelachtig heideterrein, waar de ken-
merkende jeneverbes groeit. Ongeveer
70 ha wordt in beslag genomen door bos,
dat zo'n 70 jaar geleden is aangeplant op
het Drouwenerzand dat toen uit stuif-
zand bestond. Heden ten dage vindt men
op slechts enkele plekken nog stuifzand.
Het gebied is sinds 1974 in eigendom van
de Stichting Het Drentse Landschap die
een zorgvuldig beheer uitoefent in dit na-
tuurgebied dat één van de drukste re-
kreatieve punten van Drente is.

De bijzondere kenmerken van Drouwener-
zand zijn:
1 Het is een overgangsgebied van de

Hondsrug naar het lager gelegen dal van

Heide, jeneverbessen en bos op het Drou-
wenerzand

de Hunze en de Drents-Groningse Veen-
koloniën.

2 Het is een sterk gewelfd voormalig stuif-
zandgebied, dat nu hoofdzakelijk bedekt
is met struikheide, terwijl ook kraaiheide
en bochtige smele typisch zijn, evenals
mossen, korstmossen en jeneverbessen.

3 Er zijn nog enkele plaatsen waar in het
Drouwenerzand onbegroeid stuifzand
voorkomt.

4 Ongeveer 140 ha van het Drouwenerzand
is afgerasterd als schapenterrein. Een
kudde Drentse heideschapen begraast
het gehele jaar het gebied. Hierdoor blijft
de heide zo gevarieerd en levendig moge-
lijk.

5 Rond het heidegebied bevinden zich kul-
tuurbossen. Het beheer van deze bossen
is gericht op een voor wandelaars aantrek-
kelijk bos.

Wandeling
Het beginpunt van de wandeling is een smal
bospaadje tegenover de groene telefooncel
die staat op het parkeerterrein van café-res-
taurant "Drouwenerzand", halverwege de
weg Gasselte-Drouwen.
Vanaf hier is de wandelroute aangegeven
door paaltjes met rode koppen Na 100 me-

ter gaat een eveneens klein bospaadje
rechts door een zeer donker bos van Dou-
glassparren.
Het bos heeft weinig of geen onderbegroei-
ing. Dit bos is zo'n 70 jaar geleden aange-
plant om het stuiven van het zand tegen te
gaan.

Stuifzand
De grote zandverstuivingen zijn vooral in de
18e en 19e eeuw ontstaan door menselijke
invloeden. Voor strooisel in de stallen wer-
den vroeger heideplaggen gebruikt die ver-
mengd met schapekeutels als bemesting
dienden voor de akkers. Door het intensieve
afplaggen van de heide rondom de essen —
akkerbouwgronden — verdween de be-
schermende vegetatie van deze zanden. Het
zand is zeer gevoelig voor verstuiving. Het
werd door de wind opgenomen en elders
als stuifzand neergelegd. Zo zijn langs meer-
dere Drentse essen stuifzandgordels ont-
staan in grillige vormen met lange smalle
ruggen, kleine steile heuvels en uitgewaaide
vlakten. Het stuiven hield pas op toen het ni-
vo van opstijgend grondwater werd bereikt.
Het stuifzand van het Drouwenerzand be-
reikte een oppervlakte van enkele honder-
den hektares Dat betekende in die tijd een
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achteruitgang van de oppervlakte weide-
grond voor de schapen en een direkte be-
dreiging van het akkerland.

Malende zandzee
In 1843 maakte de zandverstuiving een die-
pe indruk op een drietal heren die hiervan
de volgende beschrijving gaven: "Wij be-
reikten een dorre en doodsche zandzee, al-
lerakeligst van een rei naakte duinen en bel-
ten doorsneden en ingesloten, 't Is hier zoo
bar en ongezellig, dat er een groote mate
van kloekmoedigheid toe behoort, om niet
van vrouwelijke angst en vreeze aan elk zij-
ner hoofdhairen een glinsterende zweet-
druppel te zien hangen. Wie ietwat met bij-
geloof behebt is, komt ligt in verzoeking om
dees vlottende, malende zandzee te houden
voor 't voormalig tooneel, niet van één,
maar van duizenden moorden, doodslagen,
en wat ijsselijke en bloedige misdaden gij
meer wilt."

Alles werd woest en ledig
In de 18e eeuw stelde Drouwen "zand-
heren" aan, die tot taak hadden de on-
gemakken van het verstuiven tegen te gaan.
Deze zandheren riepen de inwoners van
Drouwen op om aarden wallen op te wer-
pen. Onder hun leiding werden ook twee
dennenbossen aangelegd. Het ene bos lag
ten noorden van Drouwen en was 2% ha
groot. Het groeide zo goed dat het later veel
hout opleverde. Het witte zand in de duinen
rond dit bos werd door de huisvrouwen ge-
bruikt als keukenzand dat op de lemen vloer
werd uitgestrooid. Het andere bos lag ten
westen van de weg Gasselte-Drouwen. De
bomen van dit bos bereikten slechts een
hoogte van 4-5 meter. Dit werd veroorzaakt
door een harde onderlaag waar de wortels
van de bomen niet door konden dringen.
Het hout voor de jaarlijkse paasvuren werd
uit deze bossen gehaald. Door de aanleg
van deze bossen was het gevaar van de
zandverstuiving rond Drouwen vrijwel ver-
dwenen. Maar rond 1890 waren beide bos-
sen verdwenen. In het westelijke bos wer-
den veel zwerfkeien gedolven, waardoor
een groot aantal bomen stierf. Dit werd
vooral 's winters gedaan als bijverdienste. In
vijf jaar tijd was het bos geheel verdwenen.
Het bos ten noorden van Drouwen is vooral
verloren gegaan door houtkap. "Alles werd
woest en ledig en nadat de takken der gevel-
de boomen voor brandhout waren weg-
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gehaald, werd het groene mos weldra door
het dwarrelend stuifzand bedolven",
schreef Harm Tiesing aan het eind van de
vorige eeuw. Na het verdwijnen van de bos-
sen werd de zandverstuiving een grote be-
dreiging. De weg Gasselte-Drouwen-Bor-
ger werd regelmatig overstoven. Er werden
hoge aarden wallen opgeworpen langs de
weg, maar dit had niet het gewenste resul-
taat en ook delen van de essen werden over-
stoven. De aarden wallen waren in 1898
weer geheel verdwenen en elke dag werd
het zand van de weg geschept. Ook land-
bouwwegen konden niet meer worden ge-
bruikt. In 1903 werd een grootscheepse po-
ging gedaan om verder verstuiven tegen te
gaan. Het gebied werd voor ƒ 10,— per ha
opgekocht door de Oranjebond van Orde,
kort daarna geholpen door de Kwartgulden-
vereniging en de Nederlandse Heidemaat-
schappij. De oplossing bestond uit het aan-
brengen van riet- en takkenschermen, zoals
ook in de duinen op de waddeneilanden
wordt gedaan en door het aanplanten van
dennebomen. Rond 1915 had men het ge-
bied bebost tot de weg Gasselte-Drouwen-
Borger.
"Het Drouwenerzand was een geducht na-
tuurverschijnsel", schrijft Harm Tiesing.
"Het terrein zal eenmaal, na den minder
gunstige boschgroei, geëgaliseerd worden
en dan heerlijke Drentsche duinaardappels

leveren". Het is een door mensen beïnvloed
bos, de bodem is sterk vergraven en het ge-
volg daarvan is het massaal voorkomen van
de Amerikaanse vogelkers met zijn licht-
groene dikke bladen. Door de Stichting Het
Drentse Landschap is veel tijd en energie
besteed om deze boom te verwijderen.
Het pad slingert door het bos en na 200 me-
ter gaat de route links af. Rechts is een kijkje
op de weg Gasselte-Drouwen.
Aan de rechterkant liggen kleine perceeltjes
achter de bebouwing. Na zo'n 160 meter
gaat links een pad, maar de wandelroute
gaat nog zo'n 20 meter rechtdoor en slaat
dan links afvlak voor een driesprong. Een
bospaadje slingert zich hier door een slecht
groeiend naaldbos met een onderbegroei-
ing van mossen en paddestoelen. Lang-
zamerhand verschijnen hier meer eiken en
berkebomen. De Stichting Het Drentse
Landschap probeert hier een voor de re-
kreatie aantrekkelijk bos te ontwikkelen.
Dat betekent dat de uitheemse naaldbomen
zullen verdwijnen en dat er geen kaalkap zal
plaatsvinden. Het slingerende paadje komt
uit op een wat breder zandpad. De route
gaat linksaf tot een viersprong, om hier
rechts af het pad te volgen naar de Kwartjes-
berg (genoemd naar de Kwartgulden-ver-
eniging). Overal zijn hier de vroegere zand-
welvingen te zien van het stuifzandgebied
dat nu door bos bedekt is. Het is een droog



en schraal bostype met een sobere onder-
groei van bochtige smele en af en toe wat
hei. De Kwartjesberg bestaat uit een vrij vlak
hoog zandgedeelte, omzoomd door den-
nebomen. In 1860 had men vanaf hier een
uitzicht over de zandverstuiving. Nu loopt er
een zandpad over. Rechts gaat de route ver-
der naar de uitspanning Alinghoek met zijn
camping. Bij Alinghoek volgt men links het
pad en hier zijn de vliegdennen niet anders
dan lange hoge staken met een toefje groen
in de top. Veel bomen zijn tijdens de zware
storm in 1972 bezweken. De eigenaar die
verplicht was om de bomen te herplanten
besloot om dit gebied op de Hondsrug te
verkopen in 1974 aan Het Drentse Land-
schap. De Stichting heeft na de storm-
schade loofhoutsingels aangeplant, afge-
wisseld met dennebomen, maar tegenwoor-

dig gebeurt dat niet meer. Het bos wordt nu
begeleid tot een fase waarbij het zichzelf kan
redden. Dat is het geval als er een bepaalde
struktuur is gegeven aan het bos met hoge
en lage, jonge en oude bomen en met een
open en besloten begroeiing.

Hondsrug en Hunze
De Hondsrug is het oostelijke en tevens
hoogste deel van het Drentse plateau dat uit
keileem bestaat, hier neergelegd in de ijstijd
en bedekt met zand. Bij Emmen ligt het
hoogste gedeelte van het Drents Plateau en
vandaar helt het in noordelijke en westelijke
richting. De Hondsrug loopt van Emmen
naar de stad Groningen.
De Hondsrug met het dal van de Hunze
werd gevormd tijdens de voorlaatste ijs-
bedekking. De voorkant van het landijs
kwam tot stilstand in wat nu oostelijk Gro-
ningen is. De uitloper van het landijs stuwde
de ondergrond op in lage stuwwallen. Toen
het ijs ging smelten ontstond er een diep dal
tussen deze lage stuwwallen en de Honds-
rug, dat in noordelijke richting afstroomde.
Dit dal, de Oerhunze genoemd is tussen
Emmerschans en Emmer-Compascuum zes
kilometer lang en 20 meter diep, terwijl het
bij het Zuidlaardermeer een breedte heeft
van 10 kilometer en een diepte van ruim 45
meter. Door de uitschurende werking van
de Oerhunze heeft de oostkant van de
Hondsrug zijn steile vorm gekregen.
Na de Alinghoek gaat de route na 100 me-
ter links. Op dit pad is rechts het raster te
zien van het schapenterrein. Na zo'n 150

die een fraai uitzicht biedt over dit heideveld.
In het heideveld staan berken, eiken, je-
neverbessen en vliegdennen. Zo'n 20 jaar
geleden is dat terrein geschoond van hoge
dennebomen. Dit deel van het Drouwener-
zand is erg waardevol vanwege de mossen
en korstmossen die op de open plekken
groeien. Voor 1975 groeiden die plekken
dicht met heide waardoor er een verarming
optrad. Nu de schapen er sinds 1981
grazen, blijven deze plekken open omdat ze
de heidevegetatie kapot trappen. Daardoor
vertragen ze de overgang van open zand via
mossen, korstmossen, grassen en heide
naar bos. De openzandige stukjes blijven zo
bewaard en een aantal kieskeurige vogel-
soorten als tapuit, roodborsttapuit,
nachtzwaluw, boomleeuwerik en de zeld-
zame duinpieper zijn gebonden aan dit af-
wisselend heide-stuifzandmilieu voor hun
voedselkeuze.

Schapen zorgen voor een levendige hei-
de
De 70 schapen die hier sinds 1981 binnen
het omrasterde gedeelte (140 ha) verblij-
ven, zijn er om verdere bosvorming van dit
heidegebiedje tegen te gaan. Ze nemen het
werk van de mensen uit handen. De
schapen knagen de jonge boompjes af en
korten de heidevegatatie in, zodat het heide-
aspekt bewaard blijft. Als men dit werk door
mensen zou laten uitvoeren, dan duurt dat
weken en is erg kostbaar. Daarbij komt, dat
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na een paar jaar dit karwei herhaald moet
worden. Schapen voeren dit beheer ook
veel minder systematisch uit. Door het kort-
houden van de vegetatie wordt aan de ande-
re plantesoorten, met name aan kruiden
een kans gegeven. Voorts komen op de
schapemest allerlei insekten en kevers af,
die op hun beurt weer gegeten worden door
allerlei soorten vogels. Als op de heide geen
beheer zou worden uitgeoefend, dan zou er
bos ontstaan en zou de heide met de je-
neverbessen verdwijnen. Het beheer van
Drouwenerzand wordt uitgevoerd door de
Stichting Het Drentse Landschap. Dat be-
heer is er niet op gericht om een egaal paar-
se heidevlakte te kweken, maar wel om een
zo groot mogelijke verscheidenheid in het
heidelandschap aan te brengen.

Na 350 meter komt dit pad uit op een res-
tant van het stuifzand. Dit punt trekt veel be-
zoek van dagrekreanten en schoolkinderen.
Het stuifzand is omgeven door vliegdennen,
waarvan de meeste kale stammen vertonen.
Er staan en liggen ook veel dode bomen tus-
sen. De wandeling gaat vlak voor het stuif-
zand rechtsaf en volgt het pad langs het zand
in de richting van het afgerasterde schapen-
terrein, dat men via een schapenrooster be-
treedt. In dit 140 ha grote schapengebied

grazen 70 schapen die er zomer en winter
verblijven. Ze kunnen zichzelf geheel voor-
zien, behalve in extreme koude winters met
veel stuifsneeuw en ijzel worden ze bijge-
voerd. De rammen worden pas in het najaar
toegelaten en gaan er in december weer uit,
zodat de lammeren niet voor 1 april ge-
boren worden. Het Drentse heideschaap
dat op Drouwenerzand graast, heeft dus
een minimale verzorging nodig. Een halve
meter sneeuw vormt geen probleem als er
hogere vegetatie is, waar ze van kunnen
grazen. De dieten zijn gezond en de lam-
meren worden ook zonder problemen in de
natuur geboren. In tegenstelling tot de
schapen die bij de boerderijen voorkomen
zijn deze dieren geen vleesleveranciers.
Het terrein bestaat hier uit begroeide stuif -
zandkoppen die duidelijk opwelvingen in
het landschap vormen met een enkele eik
en vliegden.
Jeneverbessen staan als enkele struiken of
in struwelen bij elkaar. Deze struiken geven
aan het heideterrein een bepaalde diep-
tewerking. Jonge eike- en berkeboompjes
zijn er niet, want die zijn door de schapen af-
gevreten. De heideplanten verjongen zich
steeds door de schapenbegrazing. De jonge
scheuten hiervan zijn eiwitrijker en daar-
door neemt ook de voedingsrijkdom toe.
Na 600 meter gaat de wandelroute links. Op
dit punt ligt op zo'n 600 meter afstand in
oostelijke richting een bosgordel bestaande
uit Japanse lariks, die de overgang vormt
naar het lager gelegen Hunzedal en de
Veenkoloniën. In 1895 werd in dit gebied
veen onder het stuifzand aangetroffen, dat
de bewoners van Drouwen jarenlang van

stukje spaarzaam begroeid reliëfrijk heide-
stuifzandgebied met prachtige jenerverbes-
struwelen en volgt dan een bosrand. Zo'n 7
jaar geleden zijn hier nog vliegdennen aan-
geplant. De eikeboompjes die daar groeien
zijn spontaan ontstaan en worden niet door
de schapen aangevreten omdat zij buiten
het raster staan. Na 300 meter verlaat men
weer het schapengebied. Aan weerszijden
van de afrastering is het verschil in begraasd
en onbegraasd heidegebied duidelijk te
zien. Het ligt in de bedoeling om de afras-
tering van prikkeldraad en de eigen gegoten
betonpalen uit te breiden tot voorbij de
zandverstuiving in de bosrand. 450 meter na
de afrastering gaat links een pad en bereikt
men een kultuurbos. Na 100 meter rechts af
en dan na 100 m links en meteen weer
rechts volgt de wandelroute een klein slin-
gerend bospaadje. Het bos vertoont nu nog
dennebomen met de kale stammen en wei-
nig onderbegroeiing. Men heeft het idee
een muis te zijn die door een roggeakker
loopt met de kale stengels en bovenin de
roggezaden. Op een driesprong van wat
bredere bospaden houdt men links aan en
na 80 meter het tweede pad links. Na 400
meter kruist men weer een zandweg en bij
de volgende T-splitsing gaat de route rechts-
af naar het beginpunt van de wandeling, die
zo'n 14 uur geduurd heeft. Op dit bospad is
links weer het donkere bos en rechts een
luchtiger bos met veel onderbegroeiing dat
er veel levendiger uitzit. Deze wandeling is in
gewijzigde vorm ook los verkrijgbaar bij de
Stichting Het Drentse Landschap.
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