
Beekdalen vormen natuurlijke afvoersystemen in het landschap. Een aantal beken verzorgt
de afwatering van het Drents Plateau. De Drentse A, met zijn vele vertakkingen, is daar één
van. Het dal van de Drentse A is het meest komplete beekdal dat we in deze provincie kennen.

DRENTSE A
BIJ OUDEMOLEN Jan Abrahamse

D."e grote landschappelijke,
kultuurhistorische en natuurwetenschappe-
lijke waarden van de Drentse A hebben ge-
leid tot het instellen van het stroomdalland-
schap Drentse A, een landschapsreservaat,
aangekocht door de Staat en in beheer ge-
geven aan Staatsbosbeheer.
Het is de grote verdienste geweest van Harry
de Vroome, oud-konsulent landschapsbouw
van Staatsbosbeheer, dat dit gebied is be-
schermd. Het gebied bevat een grote ver-
scheidenheid aan landschapseenheden. Op
een oppervlakte van zo'n 40 km2 komen 600
soorten hogere planten voor, waarvan vele
zeldzame soorten. Landschapseenheden die
in het stroomdallandschap voorkomen zijn
oa. heide, hoogveen, zandverstuivingen, bos,
bouwland, groenland en houtwallen. Daar-
van is het oppervlak bos en groenland de
laatste 50 jaar aanzienlijk toegenomen. De
andere eenheden zijn (sterk) afgenomen en

van karakter veranderd, zoals de madelan-
den door de sterke bemesting.
Het totale stroomgebied van de Drentse A
omvat 30.000 ha. Slechts 3000 ha daarvan is
als reservaat aangewezen en vormt een lan-
ge, maar te smalle strook, hetgeen betekent
dat het reservaat bijna in zijn geheel afhan-
kelijk is van de waterhuishouding buiten het
reservaat. Op de aangrenzende landbouw-
gronden worden bestrijdings- en ontsmet-
tingsmiddelen en kunstmest gebruikt,, die
ten dele uitspoelen naar de beken in het re-
servaat. Het voedselarme water wordt zo
verrijkt met stoffen, die er niet thuis horen.
In het voor- en najaar wordt het gebied ont-
waterd ten behoeve van de landbouw en in
de zomer wordt vuil IJsselmeerwater inge-
laten. Door een kompromis tussen land-
bouw en natuurbescherming zijn bij de in-
stelling van het reservaat waardevolle gebie-
den, waaronder bijna alle bovenlopen van

de beken van de Drentse A, buiten het reser-
vaat gehouden. Er moet eigenlijk een gelei-
delijke overgang komen van het reservaat
naar het omringende gebied.
Van oudsher is het stroomdallandschap van
de Drentse A een rekreatiegebied. De rekrea-
tieve druk op dit gebied is echter te groot. Zo
zouden naast het bestaande kanoverbod op
de Drentse A ook gebieden als het Balloër-
veld, het Kniphorstbos — de Strubben en het
Landgoed Terborgh gevrijwaard moeten
blijven van motorverkeer.
De foto i genomen ten zuidoosten van Ou-
demolen. •
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