Signalement & Mededelingen
Landschapsbiografie van de Drentsche Aa.
Theo Spek, Hans Elerie, Jan Bakker & Ineke
Noordhoff (red.). Uitg.: Koninklijke Van
Gorcum. ISBN: 9789023252719.
520 pagina’s. Winkelprijs € 34,95.
Voorintekenprijs: € 28,50 (excl. € 3,50
verzendkosten) tot 30 juni 2015 via
klantenservice@vangorcum.nl.
Het boek wordt u in de eerste week
van juli toegezonden.
Dit boek laat zien hoe het stroomdal van
de Drentsche Aa door de tijd heen veranderde in het prachtige beek- en esdorpenlandschap van nu. Het Kenniscentrum
Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen staat, samen met een team van vijftien
wetenschappers uit diverse vakgebieden,
borg voor het verhaal. Bovendien is op onderdelen aanvullende kennis
gezocht van lokale deskundigen (gebiedskenners). Dankzij de kennis
van aardwetenschappen, archeologie, historische geografie, architectuurgeschiedenis en ecologie wordt inzicht gegeven in de wisselwerking
tussen mens, natuur en landschap van de Drentsche Aa. De afgelopen
vijftig jaar krijgt veel aandacht in het boek, onder meer door middel van
een analyse van de naoorlogse beleidsgeschiedenis en de evaluatie van
vijftig jaar natuurbeheer. Wetenschappelijke bevindingen zijn vertaald in
aansprekende kaarten, reconstructies, foto’s en beelden die het verleden
tot leven brengen. Een toegankelijk, rijk geïllustreerd kijk- en leesboek
voor iedereen die houdt van de Drentsche Aa.

50-jarig jubileum Nationaal Park Drentsche Aa
Bij dit jubileum wordt stilgestaan in de ‘Week van de Drentsche Aa’
van maandag 29 juni t/m zondag 5 juli 2015. Tijdens deze week is
er op 2 juli 2015 het congres ‘Het experiment van de Drentsche
Aa’ en verschijnt tevens het boek ‘Landschapsbiografie van de
Drentsche Aa’ (zie hierboven). Een speciale tent op de brink
in Zeegse is deze week het centrale coördinatiecentrum van
alle activiteiten. De week wordt afgesloten door het FestiValderAa –
editie 2015 in Schipborg.
Kijk voor meer informatie op
www.drentscheaa.nl • www.bokd.nl • www.peergroup.nl • www.vangorcum.nl

Harry de Vroome Penning
Beloont inzet voor een mooi landschap
Harry de Vroome werkte als consulent landschapsbouw bij Staatsbosbeheer in Drenthe.
Zijn hele leven stond in het teken van de
natuur en het landschap. Ondanks dat het
landschap aan allerlei veranderingen onderhevig
was, wist Harry de Vroome op vele plekken het
landschap haar vorm te laten behouden.
Vooral in het Drentsche Aa gebied heeft hij
weten voorkomen dat er rigoureuze ingrepen
zouden gaan plaatsvinden.
Zijn inspirerende kracht was een voorbeeld
voor velen die zich met het landschap bezighielden. Onder het motto ‘Landschap als blijvende bron van inspiratie’ tracht de stichting
Het Drentse Landschap zijn gedachtegoed
levendig te houden. De Harry de Vroome
Penning wordt door de stichting uitgereikt op
advies van een werkgroep. Hierin zitten
vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie
Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe, B+O
Architecten en het buro BügelHajema.
Ali Edelenbosch, voorzitter van Het Drentse
Landschap, is de voorzitter van de werkgroep.
Draagt u bij aan een mooi landschap?
Of kent u een project of persoon die hier
een rol van betekenis in speelt?
Stuur dan uw inzending naar:
Het Drentse Landschap
Postbus 83
9400 AC Assen
t.a.v. Sonja van der Meer onder vermelding
van de Harry de Vroome-penning.
Of via e-mail:
sonja.vandermeer@drentslandschap.nl.

Harry de Vroome-penning
beloont de inzet voor een mooi landschap
Draagt u bij aan een
mooi Drents landschap?
Of kent u een project
of persoon die hier een
rol van betekenis in speelt?
Stuur dan uw inzending nu in!
Kijk voor meer informatie op www.drentslandschap.nl/dit-doen-wij
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