
Het verhaal van de Vledder Aa 
Een wandeling als tweede kennismaking 

Na het succes van onze fietstocht in juni, organiseren we een tweede 
evenement in september. Graag ontmoeten we u ook dan in het beekdal van 
de Vledder Aa om kennis te maken en informatie te delen. Met een wandeling 
ontdekken we deze keer te voet het landschap van de Vledder Aa. 
Specialisten op het gebied van water, natuur en cultuurhistorie delen hun 
kennis en beantwoorden uw vragen. U kan zich aanmelden via de link 
onderaan deze uitnodiging.  

De Vledder Aa is onderdeel van Natuur Netwerk Nederland, een netwerk dat Nederlandse 
natuurgebieden met elkaar verbindt. Daar waar in 2014 het bovenstroomse deel van de 
beek op een natuurlijke wijze werd ingericht, gaan we de komende jaren aan de slag met 
het deel tussen Vledder, Wapse en Doldersum. Het doel van deze herinrichting is een 
natuurlijk en klimaatbestendig beeksysteem. Een systeem dat goed past in de omgeving en 
waarin naast natuur, ook landbouw, cultuurhistorie en recreatie een belangrijke rol spelen. 
2021 Staat in het teken van de gezamenlijke planvorming. In 2022 worden de plannen 
vastgesteld waarna ook de benodigde vergunningen kunnen worden aangevraagd.  

Start van het project 

Kennis vormt de basis van het project, want zonder kennis geen inrichting. Daarom hebben 

verschillende specialisten de afgelopen maanden al het nodige onderzoekswerk verricht. Dit 

heeft ons veel informatie opgeleverd over de ondergrond en de hydrologische 

omstandigheden. We weten dat er veel kansen liggen in dit gebied om de bijzondere natuur 

terug te krijgen die hoort bij een natuurlijk beekdal. Dit komt doordat het een afwisseling 

kent van hoog en droog en laag en nat. Daarbij komt nog eens dat er grondwater met 

bijzondere kwaliteiten naar boven komt. Hoe kunnen we de natuurontwikkeling zo goed 

mogelijk inpassen in een omgeving waarin ook cultuurhistorie, landbouw en recreatie een 

belangrijke rol spelen? We willen graag met u, als gebiedskenner bij uitstek, in gesprek.  

We ontmoeten u graag 

We organiseren zaterdag 11 september twee wandelingen om u in het dal van de Vledder 

Aa te ontmoeten. We wandelen langs interessante plekken in het landschap, delen hun 

kennis en beantwoorden vragen. Ook kan u, net als tijdens de fietstocht, uw ideeën bij ons 

achterlaten. Dit kan natuurlijk ook altijd via de mail (zuidwestdrenthe@prolander.nl).  

Belanghebbenden 
De directe buren en vertegenwoordigers van de omgeving blijven we zo veel mogelijk actief 

opzoeken. Bent u belanghebbende en wilt u graag met ons in gesprek? Neem dan gerust 

contact op!  



Praktische informatie 
We organiseren een wandeling in de ochtend en in de middag. U kunt bepalen bij welke 

wandeling u aansluit. Er lopen geen wandelpaden door het gebied, het is daarom belangrijk 

dat u aansluitende kleding en schoeisel draagt i.v.m. teken.  

Datum: zaterdag 11 september 2021 
Eerste wandeling: 10:00 -11.30 uur 
Tweede wandeling: 13.30-15.00 uur. 

Via deze link kan u zich aanmelden voor de wandeltocht. De inschrijving sluit 
op 6 september. De verzamellocatie ontvangt u na inschrijving. 

https://forms.office.com/r/kwekykVrRB

