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Paradijs voor natuurliefhebbersWaterwinning langs de Hunze

Wandelroute Breevenen

Lengte: 6 kilometer 

Landschap: beekdal, open gebied, deels verhard, deels graspad

Routebeschrijving: niet beschikbaar

Markering: paaltjes

Plattegrond: beschikbaar (zie www.wmd.nl)

Startpunt: Zwanenmeer, Oude Groningerweg 18, Gieten
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dan de laatste decennia aanwezig was in 
Breevenen. Om dat water terug 
te brengen, zijn gerichte 
maatregelen genomen als: 
verhoging van het waterpeil, 
het dempen van sloten, het 
verwijderen van drainages en 
het graven van slenken, die het 

hele jaar vol water staan. Op die 
manier moet de oorspronkelijke 

zogeheten ‘kwelafhankelijke’ natuur 
zich herstellen.
Als eerste bedrijf in Noord-Nederland 

is WMD door de Stichting Milieukeur 
met goud gecertificeerd voor duurzaam 
terreinbeheer. Waar mogelijk worden 
maatregelen genomen om de natuur te 
versterken en de biodiversiteit te 
vergroten. De oorspronkelijke planten en 
dieren moeten op eigen kracht hun weg 
vinden. WMD helpt ze wel door te 
maaien en het maaisel af te voeren, 
waardoor een relatief stikstofarme 
bodem ontstaat (verschralingsbeheer). 
Mede hieraan is te danken dat natuur-
liefhebbers in dit gebied snavelkegge, 
wikke, dagkoekoeksbloem, kale jonker 
en holpijp kunnen aantreffen. De natte 
delen van het gebied zijn ideale 
verblijfplaatsen voor kikkers, libellen en 
waterinsecten. En wie zich rustig houdt, 
loopt een goede kans langs een van de 
houtwallen een paar reeën te zien 
weiden. Dat hebben we gecheckt: het 
klopt! 

In de winter en het voorseizoen lijkt 
Breevenen soms wel een beetje 
op een toendra: woest en leeg. 
Vanaf het voorjaar wordt het 
allemaal meteen een stuk 
kleuriger en al gauw wemelt 
het van de bloeiende 
planten en kwetterende 
weidevogels. 
 Waterwingebied 
Breevenen (250 
hectare) ligt in het 
Drentse Hunzedal tegen de Honds-
rug. Er wordt jaarlijks 3,5 miljoen 
kubieke meter grondwater uit de 
diepere grondlagen gewonnen. In het 
gebied zijn twee stroken met negen 
pompputten aangelegd; die bevinden 
zich langs de rivier de Hunze en in het 
natuurgebied in de laagte van de 
Hondsrug. 
 Van oorsprong was Breevenen een 
nat gebied. Het regenwater dat op de 
Hondsrug valt, komt in het Hunzedal 
door de kweldruk weer aan de opper-
vlakte. Maar vanwege de landbouw 
werd het kwelwater decennialang 
versneld afgevoerd. In 1997 is WMD 
begonnen met het aankopen van 
landbouwgronden en sinds 2000 
ondergaat het gebied langzaam maar 
zeker een metamorfose. WMD wil het 
teruggeven aan zijn oorspronkelijke 
bewoners (qua planten en dieren). Die 
hebben echter veel meer water nodig 

Waterleidingmaatschappij Drenthe

Breevenen Drenthe 

Voor wie van een weids open landschap houdt, is het waterwingebied  

Breevenen een aanrader. Dit oorspronkelijke landbouwgebied is aangekocht 

door Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD). Drinkwaterwinning wordt hier 

gecombineerd met het ontwikkelen van natuur. De wandeling is een overzichte-

lijk rondje van ongeveer 6 kilometer.



WaterWandelingen4Breevenen, Drenthe

Kwartelkoning voelt zich thuis

Verschillende zeldzame vogelsoorten 
voelen zich sinds enige jaren thuis in 
Breevenen. Onder deze vogels bevindt 
zich de kwartelkoning, die op de rode 
lijst van bedreigde diersoorten prijkt 
omdat hij al decennia veel last heeft van 
de intensivering van de landbouw. In 
Drenthe huist overigens een derde van 
de kwartelkoningen van Nederland. Wie 
de kwartelkoning wil zien, moet erg zijn 
best doen. Te horen is hij beter: krex-
krex. Het lijkt een beetje op het raspen 
van een creditkaart over een kammetje.

Grafheuvels in het bos

Onze wandeling door Breevenen begint 
in het bos, het bos rond het zogeheten 
Zwanenmeer. In het Zwanenmeerbos 
liggen meer dan veertig grafheuvels, die 
voor het grootste deel dateren uit de 
IJzertijd (tussen 800 voor Christus en het 
begin van de jaartelling). Ze zijn pas in 
de jaren negentig van de vorige eeuw 
ontdekt en gerestaureerd. De meeste 
heuvels zijn ‘brandheuvels’. De kern 
bestaat uit de houtskool van een 
crematie met soms wat resten van 
aardewerk.
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Koeien helpen bij terreinbeheer

Een deel van Breevenen is bestemd voor 
agrarisch natuurbeheer. WMD wil met 
extensieve veehouderij de leefomstan-
digheden voor  weidevogels in dit deel 
van het gebied verbeteren. Het beheer 
met grazende koeien, bemesting met  
ruige stalmest uit de potstal en hooien 
zorgt ervoor dat er voldoende voedsel en 
nestgelegenheid ontstaat voor de jonge 
vogels. Een beheerboer houdt er 
Hereford koeien (witte romp, rode kop), 
een sterk en sober ras, met een rustig 
karakter. Dit is belangrijk omdat de 
gebieden opengesteld zijn voor publiek. 

Waterwinning gestuurd door de natuur

In Breevenen streeft de WMD naar 
duurzame, natuurgestuurde waterwin-
ning. In het voorjaar en de zomer wordt 
het meeste grondwater onttrokken uit 
de winputten langs de rivier de Hunze en 
in de winter wordt relatief meer water 
onttrokken langs de Hondsrug. Op deze 
manier wordt de natuurlijke omgeving 
zo min mogelijk belast en profiteert de 
vegetatie optimaal van de hydrologische 
omstandigheden.
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