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In dit document staan de uitgewerkte project ideeën voor Onze Hunze samengevat. De ideeën zijn 

uitgewerkt door de regiegroep Onze Hunze Gieterveen* nav een bijeenkomst en veldbezoek.  We 

maken onderscheid in twee typen ideeën namelijk: 

1) Plannen die een ruimtelijke ingreep vragen zoals een uitkijktoren, voorstellen voor 

landschapsbeleving, informatievoorzieningen en mogelijkheden om de beek over te steken 

(Voorstel 1-10) 

2) Projecten of activiteiten  waarvoor de Hunze het “decor” vormt zoals het betrekken van 

leerlingen / bewoners bij (de monitoring van) de Hunze of locatietheater (voorstel 11-14) 

 

Op de bijgevoegde kaart is te zien waar de verschillende ideeën in het gebied gerealiseerd zouden 

kunnen worden. 

  

*Regiegroep bestaat uit: Carolien 

van der Ziel, Peter Wienia, Jan 

Warmink, Harry Kupers en Mark 

Ronda 



1) HET DORPSOMMETJE (ook voor hondenbezitters) 
 
Een korte wandeling vanuit het dorp. Niet alleen voor wandelaars, maar ook voor hondenbezitters. 
Wandeling loopt buiten de grenzen van de Hunzenatuur. Om het rondje compleet te maken wordt 1 
van de hekken een klein stukje  verplaats, waardoor het dorpsommetje net buiten het gebied blijft. 
Het pad wordt goed onderhouden door het dorp. 
  



2) UITKIJKPUNT 
 

Een uitkijkpunt passend in de open omgeving om het gebied te beleven. De plek van de uitkijkpunt is 
direct langs het relatief drukke fietspad net buiten de grenzen van de hunzenatuur zodat niet alleen 
wandelaars maar ook fietsers de uitkijkpunt kunnen gebruiken.  
  

GIETERVEEN 



3) PICKNICK-INFORMATIE-TAFEL 
 

Een informatiepaneel in de vorm van een picknicktafel aan de rand van het dorp. De tafel bestaat uit 
verschillende panelen die elk een eigen thema hebben. Mogelijke onderwerpen zijn natuur (welke 
diersoorten komen voor, hoe herken je sporen) landschappelijk (hoe is het gebied ontstaan), 
geschiedenis (ontstaan Gieterveen), wie zijn de beheerders of hoe wordt het gebied beheerd (Drents 
landschap en waterschap) enz. Kennis kan o.a. worden verameld bij de Gieterveners zelf om 
betrokkenheid bij het paneel te vergroten. Ook de school kan er bij betrokken worden, 
(school)kinderen zouden een paneel kunnen ontwerpen. Door QR-codes op de panelen aan te 
brengen is het mogelijk een verdieping te geven op de informatie van het paneel. 
 
De plek in het dorp is bewust gekozen. In de huidige situatie waarbij de bankjes gevoelsmatig 
verkeerd om staan (uitzicht op de weg) wordt de recreant niet uitgenodigd het gebied in te kijken. De 
haag rond deze plek versterkt dit gevoel. Door de huidig bankjes en de haag aan één kant van de weg 
te verwijderen en hier de picknick-informatietafel neer te zetten wordt je uitgenodigd van het 
uitzicht te genieten. De picknick-informatie-tafel is het start /eindpunt van de lange afstand 
wandeling De hunze-kadewandeling (zie ook punt 8). Op onderdelen langs de route kunnen 
specifieke wetenwaardigheden met kleine info panelen,  die familiair zijn aan de picknick-informatie-
tafel, toegelicht worden. 
  



4) STRUWEEL HEREWEG ZUID 

Langs de Hereweg zuid heeft onder de eikenlaan tot twee jaar geleden een afwisselende struiklaag 

gestaan. Deze is bij het verlagen van de berm verwijderd en de berm wordt nu weer meegemaaid. 

Het zou zowel voor de biodiversiteit als voor een aantrekkelijke beleving van deze weg mooi zijn als 

er weer een (spontane) struiklaag ontwikkeld zou worden. (gemeente Aa en Hunze) 

 

 

  



5) KNOTWILGEN  

Om de loop van ‘De Beek’ (richting) de molen landschappelijk te benadrukken  langs de beek en het 

Burgemeester Nijhuispad knotwilgen aanplanten. Zo wordt visueel gemaakt dat de beekloop ‘De 

Beek’ als bovenloop onderdeel uitmaakt van het systeem de Hunze.  Onderhoud met door 

vrijwilligers / school. (gemeente Aa en hunze) 

 

  



6 & 7) OVERBRUGGINGEN EN HOP-OVERS 

Het maken van een (kleine of grote) wandeling is nu lastig omdat zowel de Hunze zelf als de 

hekwerken rond het gebied onneembare obstakels zijn. Om het gebied toegankelijker en 

beleefbaarder te maken stellen we voor een aantal eenvoudige overbruggingen en hopovers aan te 

leggen. Denk aan: een vastgezette plank over het water, zwerfkeien als stapstenen in het water, een 

hop-over bij het hek of een klaphek. 

 

  

  



8, 9 & 10)  KADEWANDELING BONNERKLAP 

Een wat langere wandeling maken langs de Hunze in het gebied de Bonnerklap is nu nog lastig door 

de aanwezigheid van de Hunze zelf en het hekwerk rond het gebied. Door de aanleg van 

overbruggingen over de Hunze en hop-overs over hekjes  (zie 6/7) is het mogelijk deze wandeling te 

maken. Over de kade kan het gebied jaarrond worden beleefd. Het is niet altijd even duidelijk wat de 

kade is, enige vorm van “bewegwijzering” is nodig. De informatietafel (zie punt 3)  is een mooi 

startpunt  van deze wandeling. Vlakbij de kroeg of het dorpshuis kan geparkeerd worden. Op 

markante plekken o.a. veenlijk en oude sluis  kan (in de stijl van de informatietafel) een infopaneel of 

kunstwerk komen te staan die de wandelaar informeert over het gebied. De wandeling kan mogeijk 

aangevuld worden met een vorm van geocatching of een digitale speurtocht in combinatie met het 

infopaneel. 

  



11)   ONZE HUNZE LEERT! 
 
Doel van het project is de leerlingen van de school meer betrekken bij de Hunze (of andersom de 
Hunze meer kunnen betrekken bij de school). Allereerst door “Hunze-onderwerpen”  in te passen in 
het bestaande lesprogramma.  Anderzijds projectmatige acties zijn waar de school een rol in kan 
spelen of aan kan deelnemen. Zo wordt er nu bijvoorbeeld al jaarlijks in het gebied een zwerfvuilactie 
met de kinderen  gehouden, maar zou de school ook een rol kunnen spelen bij de monitoring van het 
gebied. Inspiratieproject: clyderiver foundation  in Schotland http://www.clyderiverfoundation.org/ .  
 
 

 

http://www.clyderiverfoundation.org/


12) LOCATIETHEATER 

De geschiedenis en het verhaal van de Hunze is rijk…de vondst van een oude sluis en een veenlijk, 

genoeg inspiratie voor een spannend verhaal! De hunze als decor.... theatergroepen uit Gieterveen  

samen met…. 

 

  

Veenlijk langs 

de Hunze 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-rp_L4ezPAhWG1RoKHW7ODS8QjRwIBw&url=http://parkstadveendam.nl/node/15043&psig=AFQjCNHO5arIYoreOuGyTDrgIm1iMy1aqA&ust=1477169007070320


13     FOTOWEDSTRIJD  ONZE HUNZE 

Nog maar net aangelegd en nu al zo mooi…onze Hunze! Een fotowedstrijd voor leerlingen van de 

school en of Gieterveners ten toon gesteld in het dorpshuis, op het gemeentehuis, het klein kerkje en 

natuurlijk gieterveen.com . Foto workshop voor leerlingen van groep 7 en 8 

 

 

  



14 ONZE HUNZE ONDERZOEKT  
 
Wat leeft er in  en rond de Hunze... Gieterveners inzetten of betrekken   bij onderzoek naar  flora en  
fauna  zoals bijvoorbeeld het onderoek naar vis in de Hunze of het gebruik van faunavoorzieningen. 
Mogelijk te combineren met onze hunze leert! 
 
  
  



15 WIJ BEHEREN DE HUNZE 
Handen uit de mouwen om zo de natuur en het landschap van de Hunze op een geweldige manier te 
zien en te beleven. Voor zowel jong als oud is er divers onderhoudswerk te verrichten.  Samen met 
de school of Gieterveners. Aanhaken bij de landelijke natuurwerkdag of zelf een aantal keren per jaar 
organiseren. 
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