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Tekst
Bertus Boivin en Melle Buruma

Gaten en geulen
in de Hondsrug

Wandelen

Het mooiste ervaar je de Hondsrug als 
je hem van enige afstand beschouwt. 
Dichter bij de vriendelijke glooiingen 
verdwijnt het besef van hoogte en 
diepte. Tenzij mensen gaten en geulen 
in de Hondsrug hebben gegraven. 
Onderweg op de Hamerlandenroute bij 
Gasselte kun je dat prachtig zien.

Spoorlijn Assen-Stadskanaal
Na een stukje over de golfbaan kom je 
op een lange rechte laan terecht. Hier 
liep vroeger de spoorlijn van Assen naar 
Stadskanaal. Het was een van de spoor-
lijntjes die de Noordoosterlocaalspoor-
weg-Maatschappij een eeuw geleden in 
Drenthe exploiteerde. In 1903 begon de 
NOLS met de aanleg van de spoorlijn, die 
vlak voor de Hunze samenkwam met de 
lijn Emmen-Stadskanaal.

Ravijn
Over een afstand van meer dan twee 
kilometer volgt de route de oude spoor-
baan. Het laatste stuk loop je door het 

Ravijn, zoals ze hier in de buurt zeggen. 
Het lijkt alsof je tussen twee hoge aarden 
wallen loopt. Als je bij de spoorbrug met 
de trap omhooggegaan bent, realiseer je je 
voor het eerst pas goed dat het spoor-
lijntje door een diepe geul in de Hondsrug 
gelopen heeft.
De helling vanuit het Hunzedal tegen 
de Hondsrug op was te steil voor de 
NOLS-locomotieven. Besloten werd 
hier een doorsnijding van ongeveer een 
kilometer in de Hondsrug te maken om 
een flauwere helling te krijgen. Het zand 
gebruikte men om de aarden baan door 
het Hunzedal aan te leggen.
De lijn Assen-Stadskanaal kon in 1905 
worden geopend. Voortaan was je in 
55 minuten met de trein van Assen in 
Stadskanaal. In 1948 reed de laatste 
passagierstrein het traject.

Zandgat
Het hoogteverschil ervaar je ook verderop 
bij het Zandgat in Kostvlies. Over de 
westelijke oever loop je langs licht glooi-

Veel meer informatie onderweg 
krijg je als je de route op 
www.eindjeomindrenthe.nl 
downloadt:

• Kies de ONLINE versie als 
je onderweg voldoende 
bereik hebt.

• Download de route thuis als 
PDF op je telefoon. Dan heb 
je routekaart, routebeschrij-

 ving en allerlei extra 
informatie onderweg bij je!

Vragen of opmerkingen?  
Stuur een mailtje naar 
info@drentslandschap.nl

Zandgat  
Kostvlies

FO
TO

: P
A

U
LI

E
N

 Z
O

M
E

R

Dit artikel is eerder verschenen in 
Kwartaalblad 110 (juni 2021) van 
stichting Het Drentse Landschap.
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ende esgronden terwijl links van het pad 
een meter of tien onder je het water van 
het Zandgat ligt. Het ontstond eind jaren 
zestig bij de aanleg van de nieuwe provin-
ciale weg langs Gasselte en Gasselternij-
veen naar Stadskanaal.
Zo’n twintig jaar geleden deed eigenaar 
de firma Dries de 4,5 hectare grote 
zandafgraving in de verkoop. Het Drentse 
Landschap had belangstelling voor dit 
karakteristieke stukje natuur, maar de 
hoge vraagprijs verhinderde destijds 
serieuze onderhandelingen. Vele jaren 
lukte het de firma niet om een koper 
te vinden. Het werd inmiddels door de 
inwoners van Kostvlies gebruikt voor 
allerlei activiteiten en ze vreesden dat een 
nieuwe eigenaar daar een einde aan zou 
maken. In 2016 richtten ze de Vereniging 
De Hamerlanden op om hun paradijs 
veilig te stellen. Het leek tevergeefs, 
want het Zandgat kwam in bezit van een 
ondernemer die er een commerciële  
visplas van wilde maken. Met het 
bestemmingsplan in de hand stak de 
gemeente Aa en Hunze hier echter een 
stokje voor en de nieuwe eigenaar besloot 
het Zandgat uiteindelijk maar weer te 
verkopen.

Anders dan huiszwaluwen en
boerenzwaluwen maken oever- 
zwaluwen geen gebruik van 
gebouwen om hun nesten te 
metselen. Oeverzwaluwen graven 
hun nest in steile zand- en 
leemwanden. Het liefst direct 
boven het water, waar deze 
wendbare snelle vliegers insecten 
vangen.
In zo’n steile wand graven ze 
een horizontale tunnel van vaak 
meer dan een meter lengte. Aan 
het eind maken ze een nestkom. 
Een mol vindt zo’n klus dagelijks 
werk, maar voor een klein vogeltje 
zonder graafklauwen is het een 
onwaarschijnlijke prestatie.
Broeden doen oeverzwaluwen 
in kolonies. Dat levert het 
beeld op van een geperforeerde 
zandwand waar kleine vogels 
pijlsnel in- en uitvliegen. Waar 
natuurlijke steile oevers langs 
beken en rivieren zijn verdwenen, 
bieden we oeverzwaluwen een 
pasklaar alternatief in de vorm 
van nestgelegenheid in zandgaten 
en zanddepots. Oeverzwaluwen 
houden het menselijk gegraaf 
kennelijk scherp in de gaten. 
Voor je het weet, heeft de eerste 
zwaluw een nest gegraven.

Een vliegende mol

Gezamenlijke actie
In 2019 nam Vereniging De Hamerlanden 
contact op met Het Drentse Landschap. 
Voelde ze iets voor een samenwerking om 
dit unieke stukje natuur in Kostvlies te 
behouden? Het verzoek sprak Het Drentse 
Landschap aan, vooral omdat het hele 
dorp achter de plannen stond en velen 
zelfs bereid bleken om geld in het project 
te steken. Op 2 februari 2020 kon er een 
feestje gevierd worden: de vereniging en 
Het Drentse Landschap waren samen 
eigenaar van het Zandgat geworden.

Oogje in het zeil 
Rond de plas zul je zien dat er inmiddels  
bergen werk verzet zijn. Er zijn een 
boomgaard en een insectenhotel aange-
legd. Rond de plas is vorig jaar het nodige 
onderhoud gepleegd en ook dit jaar lopen 
er varkens om de Japanse duizendknoop 
met wortel en tak weg te wroeten. Bij 
de zuidoever ligt een aarden wand waar 
hopelijk oeverzwaluwen gaan broeden. 
Het zit wel goed met de natuur als een 
heel dorp een oogje in het zeil houdt.

Op dit fragment van de 
topografische kaart uit 
1905 is goed te zien hoe 
de spoorlijn de Gasselter 
boeren van hun noordelijke 
esgronden afsneed. 
Geen wonder dat de 
spoorwegmaatschappij 
flink in de buidel moest 
tasten voor een dure 
spoorbrug over  
het Ravijn.

Deze Hamerlandenroute is  
door de Vereniging De 
Hamerlanden ontwikkeld. 
De route is met bordjes 
aangegeven. Meer infor- 
matie over hun route vind 
je op de app Spacetime 
Layers. Dank aan de 
vereniging dat we deze 
route mogen gebruiken. 
Dank ook aan golfbaan 
De Semslanden en zijn 
medewerkers dat we 
over hun terrein mogen 
wandelen.
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