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Donderdag 30 mei tot zondag 2 juni 2013 

WEEKENDUITSTAP NAAR 
DE DRENTSCHE AA IN NOORDOOST-NEDERLAND 

Tekst Jan Wellekens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eind mei / begin juni 2013 gaan we met de Vogelwerkgroep Natuurpunt Oost-

Brabant voor 4 dagen naar het Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentse Aa in 

Inschrijven voor deze reis kan  

nog tot eind januari !!!! 

Max. 16 deelnemrs. 

OPGELET ! 

Dit zijn gewijzigde data. 

Ingevolge een dubbelboeking in het 

hotel hebben we deze reis een week 

moeten vervroegen, maar als 

compensatie kregen we een 

belangrijke korting. 



de Nederlandse provincie Drenthe.  De Drentse Aa is de nog meest intacte 

meanderende rivier en stroomdallandschap van Nederland.  De vallei van de Drentse 

Aa is een mozaïek van afwisselende landschappen: hooi-, wei- en akkerland, 

hakhout, bos en wallen, heide, vennen en beekdalen.  Begin juni is het broedseizoen 

volop bezig en ontmoeten we soorten als Witte Ooievaar, Watersnip (100-tal paren, 

grootste populatie van Nederland!), Grauwe Klauwier, Geelgors, Paapje en tal van 

andere soorten van het oude cultuurlandschap.  Begin juni zijn de hooilanden op zijn 

mooist met o.a.1000-den bloeiende orchideeën.  We gaan met de lokale boswachter 

van Staatsbosbeheer op pad en komen op anders voor het publiek ontoegankelijke 

plekken.  Ik durf de Drentse Aa te vergelijken met de Biebrza in het klein!  

 

Ons Hotel: de Koningsherberg, Brinkstraat 2 te Anloo 

 
 

Praktisch: 

Op donderdag 30 mei samenkomst aan het 

station van Hasselt om 10 u., vanwaar we de 

300 km lange rit met huurwagens aanvatten.  

Onderweg doen we een leuk natuurgebiedje 

aan.  Omstreeks 17 u. komen we aan in ons 

hotel, waar we om 18 u. onze voeten onder 

tafel steken.  Na het avondmaal verkennen 

we met een korte wandeling de omgeving.  

 

 

Op vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni 

bezoeken we verschillende deelgebieden 

van de Drentse Aa. 

http://www.hotelspecials.nl/hotels/de_koningsherberg/fotos.html


 

Zondag 2 juni checken we om 10 u. uit en vatten de terugreis aan richting België.  

Onderweg houden we even halt in een natuurreservaat.  Omstreeks 19 u. zijn we 

terug in Hasselt.  

 

Kostprijs vierdaagse uitstap naar Drentse Aa: 350 euro, in de reissom is alles 

inbegrepen, behalve drank bij het avondeten en persoonlijke uitgaven.  

We verblijven 3 nachten in ‘De Koningsherberg’, Brinkstraat 2 te Anloo op basis van 

halfpension in 2- of 3-persoonskamers.  ’s Ochtends krijgen we een lunchpakket mee.  

We verplaatsen ons met huurwagens.  

 

Minimum 8 en maximum 16 deelnemers.  Eenpersoonskamer mogelijk tegen 

meerprijs van 30 euro (slechts 2 eenpersoonskamers beschikbaar). 

Inschrijven door storting van 200 eurovoorschot op rekening van de 

Vogelwerkgroep: IBAN BE72 3300 1162 6516, voor eind januari 2013! 

Saldo te betalen tegen 1 mei 2013! 

Geef een seintje aan Marcel (marcel.jonckers2@telenet.be) en Jan 

(jan.wellekens@lne.vlaanderen.be) als je je inschrijft.   
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