
WEEK VAN HET LANDSCHAP 985
21 t/m 29 september

In de 'Week van het Landschap' probe-
ren de elf provinciale Landschappen hun
werk wat meer onder de mensen te bren-
gen, dwz. in brede kring begrip en belang-
stelling te wekken voor de betekenis van
natuurbehoud en voor het zorgvuldig
omgaan met landschapsschoon.

Drouwenerzand
Stichting 'Het Drentse Landschap' organi-
seert deze week in het natuurreservaat het
Drouwenerzand en werkt daarbij samen
met het 'Natuur- en Onderwaterwereld-mu-
seum Drouwenerzand'.
Dit museum is ook het startpunt voor alle
akth/iteiten.
De openingstijd voor de 'Week van het
Landschap' is dagelijks van 10.00 uur tot
16.00 uur.
Het museum ligt op het terrein van het re-
kreatiecentrum 'Drouwenerzand'. Dit ligt
halverwege de weg Gasselte-Drouwen. Hier
is ook de mogelijkheid om uw fiets te stallen
of uw auto te parkeren. De toegang is deze
week gratis. Hierin vindt u o.a. 8 natuur-
panorama's met de dieren die daarin thuis-
horen en een grote kollektie vogels.
Stichting 'Het Drentse Landschap' heeft
een tentoonstelling ingericht over heidebe-
heer, die ondersteund zal worden door een
videofilm. Op een andere plaats in het mu-
seum wordt een dia-klankbeeld vertoond
met als onderwerp diersporen.
Ook groepen kunnen deelnemen.
Het verdient echter aanbeveling, dat grote-
re groepen van tevoren een afspraak ma-
ken.
Tegenover het rekreatiecentrum ligt het ±
220 ha grote natuurgebied dat eigendom is
van en wordt beheerd door de Stichting
'Het Drentse Landschap'. Het ligt op de
Hondsrug, oostelijk van de weg van Gassel-
te naar Drouwen en sluit in het oosten aan
op het dal van de Hunze en de Drents-
Groningse Veenkoloniën.

Wandelen en fietsen
Tijdens de 'Weefc van het Landschap' kunt
u na het museumbezoek gaan wandelen in
het natuurreservaat Drouwenerzand. De
wandelroute is duidelijk aangegeven dmv.
palen met rode koppen en begint bij het mu-
seum.
Hier is ook de bijbehorende wandelfolder
verkrijgbaar.
Dagelijks om 14.00 uur en op zaterdag en
zondag bovendien ook nog om 10.30 uur,
kan er gewandeld worden onder deskun-
dige leiding.
Er zal dan dieper op het thema diersporen
en beheer van het terrein worden ingegaan.
De wandeling onder leiding voert u gedeel-
telijk over het voor het publiek afgesloten
terreingedeelte.
Helaas, uw hond mag niet mee tijdens de
wandelingen, ook niet aangelijnd. Op het
Drouwenerzand loopt namelijk een grote
kudde Drentse heideschapen.
Ook dit jaar kunt u tijdens de 'Week van het
Landschap' een fietstocht door de omge-
ving gaan maken.
Stichting 'Het Drentse Landschap' heeft
speciaal voor deze week een fietsroute uit-
gezet. Ook voor de fietstocht is het museum
het startpunt.
De routebeschrijving is daar gratis af te ha-
len.
Deze bevat een kaartje en beschrijving en
een begeleidende tekst over het landschap,
zoals u dat onderweg tegenkomt.

Dollard
De stichting 'Het Groninger Landschap'
heeft aktiviteiten georganiseerd rondom de
Dollard.
In de sfeervolle NH-kerk van Termunten is
een tentoonstelling te bezichtigen, die han-
delt over geschiedenis, natuur, beheer en
bedreigingen van de Dollard.
Tevens wordt hier een film over de Dollard
vertoond en is er een dia-presentatie "Dier-
sporen in het Landschap", een informatie-
stand en de "Winkel van het Landschap".

Openingstijden: zaterdag 21 en 28 septem-
ber en zondag 22 en 29 september van
10.00 uur tot 18.00 uur, woensdag 25 sep-
tember van 14.00 uur tot 18.00 uur. Toe-
gang gratis.
Over de buitendijkse kwelder van de punt
van Reide, normaal niet toegankelijk voor
het publiek, worden exkursies "Speuren
naar Sporen" onder leiding georganiseerd,
en wel op de zaterdagen 21 en 28 septem-
ber om 11.00 uur en 15.00 uur, en op de
zondagen om 13.30 uur. Duur van de exkur-
sie: 1V4 uur.
Startpunt: toegangshek Punt van Reide.
Deelname: gratis.
Termunten is per openbaar vervoer bereik-
baar vanaf Appingedam.
Voor diegenen die Termunten per eigen
vervoer willen bereiken is bij het Groninger
Landschap een routebeschrijving verkrijg-
baar met startpunt Groningen of Win-
schoten.
Inlichtingen: Stichting Het Groninger Land-
schap, Ossenmarkt 9,9712 NZ Groningen.
Telefoon: 050-135901

Wielengebied
It Fryske Gea houdt deze week in het be-
drijfsgebouw It Set, Kooiweg 3 te Giekerk,
een expositie over het Wielengebied, waar-
bij de aandacht ligt op de eendekooi en de
kolganzen.
Hier worden ook lezingen en diavoorstellin-
gen gehouden. Exkursies zijn er elke dag.
Wandelexkursies naar één van de twee een-
dekooien door het gebied van de Rijperker-
kerpolder, waar kultuurgebied wordt omge-
vormd tot natuurgebied met behulp van Ex-
moor pony's. Ook worden er onder leiding
vaarexkursies gehouden. Inlichtingen zijn
verkrijgbaar bij It Fryske Gea, Olterterp, tel.
05126-1448.


