WEEK VAN HETIANDSCHAP
Van 20 tot en met 28 september aanstaande is het
weer de landelijke 'Week van het Landschap'. Dit
jaar is het thema 'Dood hout lééft!' Aan de hand
van dit thema zullen nieuwere inzichten en ontwikkelingen in het bosbeheer voor het voetlicht worden gebracht. In het kader van een meer natuurlijke ontwikkeling van een bos past een minder nadrukkelijk ingrijpen van de mens.
Een van de aspekten die hierbij komt kijken is het
laten liggen van dood hout. Gold vroeger nog de
opvatting 'opgeruimd staat netjes' het sterkst, nu
wordt er meer ruimte gegeven aan de natuur zelf
als ontwikkelingsfaktor. De mens staat daarbij
veelal als kijker aan de kant en wacht af wat er van
zal komen. En dat blijkt in het geval van dood hout
niet gering te zijn!
Groningen
Het Groninger Landschap streeft de laatste Jaren hiernaar in haar bossen, waaronder die van de Coendersborg, Fraeylemaborg en Ennemaborg. Ook het Slochterbos geeft veel leven in en op het dode hout te zien.
Dit bos is bekend om haar grote rijkdom aan paddestoelen, die meestal groeien op het vele dode hout.
Maar ook levende bomen kunnen door paddestoelen
worden 'aangetast', wat hier achter in het bos ook
wordt toegelaten. Tijdens een herfstwandeling van enkele uren vindt men in het Slochterbos al gauw zo'n 40
soorten paddestoelen, algemene maar OOK minder algemene, waaronder de koningsmantel, porseleinzwam en platte tonderzwam.
Het Slochterbos bezit ook een grote rijkdom aan
broedvogels. Deze en ook andere vogels profiteren
van het afwisselende landschap van het bos, velen leven van de insekten die zich aan het dode hout te goed
doen en van de insekteneters (muizen).
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Andere aktiviteiten zijn een fotowedstrijd, een kleurwedstrijd voor de jeugd, wandelingen en festiviteiten
in het kader van het vijftig jarig bestaan. Informatie is
te vragen bij Groninger Landschap, Ossenmarkt 9,
Groningen, tel. 050-135901.
Drente
Het Drentse Landschap organiseert deze week in en
om het natuurreservaat 'Het Groote Zand' en werkt
daarbij samen met de camping 'Het Groote Zand'.
De kantine van deze camping is het startpunt voor alle
aktiviteiten. De openingstijd voor de 'Week van het
Landschap' is dagelijks van 10.30 tot 16.30 uur. De
deelname is gratis. De camping 'Het Groote Zand' ligt
ten oosten van de spoorlijn Assen-Beilen, aan de weg
Hooghalen-Amen. Hier is ook de mogelijkheid om uw
fiets te stallen of uw auto te parkeren. Het dorp Hooghalenis per bus (DVMlijn22,23)bereikbaar vanuit
Assen en Beilen, uitstappen bij de halte 'centrum'.
Vanaf hier lopen richting Amen, Grolloo.
Aangrenzend aan de camping ligt het ± 120 ha grote
natuurgebied dat eigendom is van en wordt beheerd
door de Stichting'Het Drentse Landschap'. Het vormt
een belangrijke overgangszöne tussen het open
weidevogel-gebied van Geelbroek en de Boswachterij
Hooghalen.
In de kantine van de camping heeft de Stichting 'Het
Drentse Landschap' een tentoonstelling ingericht over
de funktie van dood hout in het bos. Het geheel zal ondersteund worden door een dia-klankbeeld. Ook aan
het beheer van de heide zal aandacht worden besteed.
Tijdens de 'Week van het Landschap' kunt u (na het
bezoek aan de expositie) gaan wandelen. De wandelroute is duidelijk aangegeven en begint bij de kantine.
Er is een routebeschrijving beschikbaar. Dagelijks om
14.00 uur en op zondag bovendien ook nog om 11.00
uur, kan er gewandeld worden onder deskundige lei-
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ding. Er zal dan dieper op het thema 'Dood hout leeft'
en beheer van het terrein worden ingegaan.
Uw hond mag niet mee tijdens de wandelingen, ook
niet aangelijnd. Op het Groote Zand loopt namelijk
eengrote kudde Drentse heideschapen. Ook dit jaar
kunt u tijdens de 'Week van het Landschap' een fietstocht door de omgeving gaan maken.
Stichting 'Het Drentse Landschap' heeft speciaal voor
deze week een fietsroute uitgezet.
Ook voor de fietstocht is de kantine het startpunt. De
routebeschrijving is daar gratis af te halen. Deze bevat
een kaartje + beschrijving en een begeleidende tekst
over het landschap, zoals u dat onderweg tegenkomt.
Informatie bij het Drentse Landschap, Kloosterstraat
5, Assen, tel. 05920-13552.
Friesland
It Fryske Gea organiseert de week van het landschap
in de Lindevallei. Dit natuurgebied is een moerasgebied, gelegen ten zuiden van Wolvega aan beide zijden van Rijksweg 32. Het is van ouds een veengebied
in het beekdal van het riviertje de Linde, dat door vervening een heel ander karakter heeft gekregen. Momenteel bestaan de verschillende polders die tot het
reservaat behoren voornamelijk uit petgaten, riet- en
graslanden en broekbos. Het 425 ha grote reservaat is
voor het grootste gedeelte in eigendom en beheer van
It Fryske Gea. Voor de verschillende aktiviteiten als
wandel- en fietsroutes, vaarexkursie, fototentoonstelling en dia-presentatie kan men kontakt opnemen met
It Fryske Gea, Van Harinxmaweg 17, Olterterp, tel.
05126-1448.

