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Geachte dames en heren, 

 

Middels deze brief willen wij namens meerdere natuurorganisaties uw aandacht vragen voor een 

aantal zaken betreffende het beekdal Drentsche Aa.  

 

U bent in de afgelopen weken meerdere keren geconfronteerd met weerstand tegen het plaatsen 

van beelden in het gebied van de Drentsche Aa in het kader van het project Into Nature. Met 

betrekking tot één locatie is er overleg geweest met onze telgroep. Daarbij is aangegeven dat – 

rekening houdend met een aantal voorzorgsmaatregelen – er dit wat ons betreft geen bezwaar is. 

Met betrekking tot twee andere locaties is dit overleg helaas niet gevoerd. Dit betreft o.a. het 

Okkenveen. In het verleden heeft de aanleg van het fietspad de nodige commotie gegeven. En juist 

deze locatie wordt nu uitgekozen om ook een beeld te plaatsen. Op zijn zachtst gezegd: niet 

handig. Bovendien is indertijd afgesproken dat – wanneer dergelijke zaken weer aan de orde 

zouden zijn – er contact zou worden gelegd met de telgroep (en eventuele andere werkgroepen) 

voor overleg. We betreuren dat dit slechts marginaal gedaan is.   

 

In vervolg op bovenstaande is er contact gelegd met de leden van de telgroep. Daarbij is ook 

aandacht gevraagd voor de situatie Deurzerdiep. De nieuwe natuur in dit gebied als gevolg van de 

herinrichting vraagt ook om afstemming met de directe bewoners en andere gebruikers van dit 

gebied. Er is nu sprake van spanning tussen oude verworvenheden (uitlaatplek honden, vissen) en 

aanpassen van gedrag uit respect voor het ontstaan van een stuk nieuwe natuur. Wij constateren 

dat deze balans totaal zoek is en dat het gebied nu ook door andere gebruikers / bewoners nu ook 

wordt benut voor hun eigen wandel- en mountainbikeroutes. Ons voorstel is om de bewoners te 

informeren over de natuurwaarden van dit nieuwe gebied en op welke manier er samen voor 

gezorgd kan worden dat de meest kwetsbare plekken met rust worden gelaten.  

 

Tenslotte vragen we als telgroep om in het algemeen het toezicht in het gebied te verscherpen. 

Meer en meer constateren we gedrag waarop niet gehandhaafd wordt (loslopende honden, 

mountainbikes, aanwezigheid bezoekers op niet-toegestane plekken, vissers en crossmotoren). 

We zien heel duidelijk een tendens van incident naar structureel gedrag, mee omdat er niet 

opgetreden wordt. Wij verzoeken dringend om de handhaving in de komende maanden op te 

voeren door meer prioriteit te geven aan het toezicht in het gebied. Dit ongewenste gedrag is nu 

nog te keren. Het laten gaan, zal leiden tot een verdere toename en het zal steeds lastiger worden 

om die ontwikkeling dan nog een halt toe te roepen.  

 

 

 

 

 



Gezien de verschillende belangen in het gebied is het belangrijk dat er een goede balans gezocht 

wordt tussen menselijke behoeften en de aanwezige flora en fauna. Telkens weer blijkt dat de 

natuurwaarden van het gebied onvoldoende meegenomen worden in de belangenafweging. Wij 

zouden het bijzonder op prijs stellen om in het vervolg aan de voorkant betrokken te worden bij 

dergelijke projecten als in dit geval Into Nature. Dat herstelt de verstoorde balans waarbij 

economische motieven telkens belangrijker zijn en doet recht aan de flora en fauna, bepalend voor 

de landschappelijke waarde van dit gebied.  

 

Wij verwijzen ook naar de recente publicaties rond het Dwingelderveld, waar vergelijkbare 

processen spelen en waar eveneens aandacht wordt gevraagd voor de belangrijke natuurwaarden 

in dat gebied die in de basis het gebied maken tot wat het is.  

 

 

Telgroep Drentsche Aa 
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