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VoorafVoorafVoorafVooraf    
 
Een monitoringgedicht  
 
 
Een oude kronkelend beek     56% van de beek is nog natuurlijk 
dartelt op nieuwe plaatsen     15% van de beek is hersteld (15+56) 
Water helder als glas       93% locaties goed t.a.v. nutriënten 
Vissen jagen watertorren na     Goede ecologische (krw) scores
  
Maar gif is op de loer      GBM1 steeds vaker boven de norm  
 
Bos en hooiland bloeien weer op    EHS hervat, nog 2384 hectare te 
gaan 
Een bever knaagt de beek op peil    Nog steeds volop natuur, ook bevers 
Toch blijft het nest van de grutto leeg    Sommige soorten toch achteruit 
Is de droogte dan nog niet voorbij ?    Aanpak verdroging uitgesteld   
We kijken zonder te weten!     Te weinig informatie over FF soorten 
 
De beek roept de bezoeker aan     Recreatiesector draait relatief goed 
De vreemdeling wacht een warm onthaal   Gastherennetwerk heeft 79 bedrijven  
Op zijn reis steevast verrukt     Waardering voor het gebied: 8,3 
 
Nog in de avondzon werkt de boer voort   30% toename vitaliteit landbouw 
Ieder vrucht aandachtig geplukt    Verbreding bij 52% van de bedrijven  
Aardappels, maïs en bloembollen sieren de es   22% meer areaal, mest en GBM 
En glijden vandaar de beekdalen in     Ook daar 77% meer areaal sinds 
2004  
De bodem nog zwanger van het verleden   Bodem is fosfaatverzadigd  
     
In de verte gloort het landschap van weleer   Veel herstelmaatregelen landschap 
Willen we te veel ?      Toch nieuwe waterleiding in DA 
 
  

                                                           
1
GBM: Gewasbeschermingsmiddelen 
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SamenvattingSamenvattingSamenvattingSamenvatting    
    
InleidingInleidingInleidingInleiding    
In 2008 is de nulmeting Drentsche Aa 2007 uitgebracht. In het BIO-plan Drentsche Aa 2.0 is 
aangekondigd dat er in 2013 een herhalingsmeting zal worden uitgevoerd.  
 
Deze 2e monitoringsrapportage is geschreven in 2013. In dat jaar is ook het BIO-plan Drentsche Aa 
2.0 (2012 – 2020) door het Overlegorgaan en GS van Drenthe vastgesteld. Daarnaast zijn er veel 
beleidsontwikkelingen bij de partners van het Overlegorgaan, zoals: 

• Actualisatie Omgevingsvisie Drenthe (provincie Drenthe) 

o Beekdalenvisie 2030 (vastgesteld door GS, najaar 2013) 

o Opstellen Natuurvisie 2040 (zie o.a. rapport PBL ‘4 Kijkrichtingen voor Drenthe’) 

o Realisatiestrategie Platteland 

• Gebiedsdossier oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa (vastgesteld door GS, najaar 2013) 

• KRW Stroomgebiedsbeheerplan 2016 – 2021 (waterschap Hunze en Aa’s) 

• Beheerplan Natura2000-gebied Drentsche Aa (door DLG in opdracht van minEZ) 

• Project ‘Schone Bron Drentsche Aa’ (samenwerking Waterbedrijf Groningen, waterschap 

Hunze en Aa’s en Provincie Drenthe) 

In deze 2e monitoringsrapportage Drentsche Aa zijn de bevindingen integraal gerapporteerd, 
gekoppeld aan de thema’s van het BIO-plan 2.0 en de hierboven genoemde beleidsontwikkelingen. 
 
De meting heeft betrekking op informatie uit 2012. Voor enkele indicatoren (met name over 
maatregelen) waren ook gegevens over 2013 beschikbaar. Deze zijn ook in de rapportage 
opgenomen. 
 
Ten geleideTen geleideTen geleideTen geleide    
De aanpak van de monitor is enigszins aangepast. In de meting 2007 was een bestuurlijke 
samenvatting met sprekende voorbeelden gemaakt en een basisrapport met alle onderwerpen en 
gegevens. In 2013 is gekozen om een tussenvorm te maken ten opzichte van het basisrapport en de 
bestuurlijke samenvatting uit 2007. Dat betekent één rapport waarin wel alle hoofdstukken uit het 
BIO-plan worden behandeld maar zonder definitieomschrijvingen van indicatoren of doelstellingen 
op te nemen omdat dat ten koste van de leesbaarheid gaat. Definities over indicatoren, 
gegevensbronnen en de relatie met de doelstelling uit het BIO-plan zoals vastgelegd in het 
basisrapport van 2007 zijn nog steeds van kracht.  
 
Conclusie maatregelenConclusie maatregelenConclusie maatregelenConclusie maatregelen    
Er zijn veel maatregelen uitgevoerd in het gebied. Op 30-9-2012 stond de teller nog op 154 
maatregelen. Eind 2013 zijn inmiddels 179 projecten afgerond. Per hoofdstuk wordt ingegaan op de 
aansprekende maatregelen en bijlagen 1 en 2 geven de totaallijsten van de maatregelen. 
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Figuur i: Afgeronde projecten.     
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Conclusies per onderwerpConclusies per onderwerpConclusies per onderwerpConclusies per onderwerp    
 
Water:Water:Water:Water:    

• Er zijn veel projecten gericht op het verbeteren van de inrichting van de beek en de 
waterkwaliteit van de beek. 

• De waterkwaliteit is op hoofdlijnen goed en ten opzichte van 2007 op hoofdlijnen gelijk 
gebleven. 

• De temperatuur van de beek is in de afgelopen 35 jaar wel 2 graden toegenomen.  

• De fosfaatconcentratie lijkt iets toe te nemen. Er is bezorgdheid over een verdere toename, 
omdat: 

o Er ook veel fosfaat in het ondiepe grondwater wordt gemeten,  
o Veel bodems fosfaatverzadigd zijn die kunnen gaan lekken, 
o Het areaal met teelten waar veel mest wordt aangewend (aardappelen en maïs) 

toeneemt. 

• De trend van afname van gewasbeschermingsmiddelen uit de periode van 2000 tot 2007 is 
gestopt. Sinds 2008 is er eerder sprake van een lichte toename. Er is bezorgdheid over een 
verdere toename omdat ook het areaal met teelten waar veel gewasbeschermingsmiddelen 
gebruikt worden (zoals aardappelen en bloembollen) is toegenomen. 

 
Natuur:Natuur:Natuur:Natuur:    

• De Drentsche Aa is een uniek natuurgebied van internationale allure. Uit de beschikbare 
gegevens blijkt nog steeds dat de Drentsche Aa veel bijzondere natuurwaarden heeft. 

• Er zijn veel projecten gericht op het verbeteren van de natuur uitgevoerd of in uitvoering. 

• De natuurkwaliteit lijkt – met de onvolledige gegevens die sinds 2007 beschikbaar zijn - ten 
opzichte van 2007 op hoofdlijnen gelijk gebleven en in gebieden met veel beheersmaatregelen 
soms ook verbeterd. 

• Er is een grote betrokkenheid bij mensen om bij te dragen aan het verbeteren van de natuur. 

• De realisatie van de EHS is 2 jaar getemporiseerd als gevolg van landelijke bezuinigingen, maar 
is nu weer opgepakt (Natuurpact, 18 september 2013).  

• Ook de aanpak van verdroging is door ILG-bezuinigingen stilgevallen en hier is nog een 
inhaalslag nodig. 

 
Landschap:Landschap:Landschap:Landschap:    

• De Drentsche Aa is een uniek mooi landschap. 

• Er zijn veel projecten gericht op het verbeteren van het landschap uitgevoerd of in uitvoering. 

• Er zijn veel partijen betrokken bij het landschapsbeheer. 

• Er zijn geen systematische gegevens over landschapskwaliteit. 

• RO ontwikkelingen die mogelijk impact op het landschap hebben worden nauwgezet gevolgd. 
Niettemin is eind 2013 gestart met de aanleg van een nieuwe waterleiding dwars door het 
gebied. 

• De kwaliteit van het landschap lijkt – met de onvolledige gegevens die er zijn sinds 2007 - ten 
opzichte van 2007 op hoofdlijnen gelijk gebleven. 
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Landbouw :Landbouw :Landbouw :Landbouw :    

• De vitaliteit van de landbouw ( uitgedrukt in totale SO2) is toegenomen in de periode van 2007 
tot nu. 

• Het aantal bedrijven is afgenomen. De SO per bedrijf is toegenomen. 

• Er is meer verbreding op de bedrijven. Natuurbeheer, verkoop aan huis, stalling en recreatie 
komen als verbreding het meeste voor. 

• Het aantal werkenden in de sector is enigszins afgenomen. 

• Er is een toename van aardappel-, maïs- en bollenteelt. 

• De toename in de genoemde teelten gaat gepaard met meer mestaanvoer en gebruik van meer 
gewasbeschermingsmiddelen. 

• Er is draagvlak voor duurzaam boer blijven en er is bij bedrijven die hier aan deelnemen 
wederom een relatief betere grondwaterkwaliteit gemeten. Het aantal deelnemers is echter 
afgenomen. 

• Er zijn steeds meer bedrijven die meedoen aan het project Functionele Agro Biodiversiteit op 
agrarische percelen van de Agrarische Natuur Vereniging (ANV). 

 
Recreatie:Recreatie:Recreatie:Recreatie:    

• Het gebied mag zich verheugen in een hoge waardering vanwege de rust, ruimte en het groen 
voor wandelen en fietsen. 

• Het levend bezoekernetwerk is door vele betrokkenen actief opgepakt. 

• Er zijn sinds 2007 weinig veranderingen ten aanzien van het aantal werkenden in de 
recreatiesector. Wel is er een toename in het aantal overnachtingen in de gemeente Aa en 
Hunze. 

• Er is sprake van een daling in de overnachtingen op kampeerterreinen in Drenthe.  De provincie 
Drenthe heeft in 2014 opdracht gegeven voor een onderzoek naar vraag en aanbod in de 
kampeer en bungalow sector in Drenthe. 

• Voor een verdere ontwikkeling van de recreatiesector zijn weer nieuwe impulsen nodig zoals de 
zogenaamde “arrangementen met gastheren”. 

 
Energie en klimaat:Energie en klimaat:Energie en klimaat:Energie en klimaat:    

• Ook in de Drentsche Aa wordt gewerkt aan energieopwekking. Er zijn twee biovergisters en 
Staatsbosbeheer levert haar natuurgras (beekdalen) nu als bron voor energieopwekking. 

• Er is nog geen grote verandering van het landschap als gevolg van energie. 

• Verdere ontwikkeling van natte graslanden in plaats van drogere akkerbouw in beekdalen zal 
leiden tot verminderde oxydatie van het veen en als gevolg hiervan bijdragen aan een verlaging 
van de emissie van broeikasgassen zoals methaan. 

 
CCCCommunicatie en Educatieommunicatie en Educatieommunicatie en Educatieommunicatie en Educatie    

• Er is veel gedaan aan communicatie en educatie. Daarbij zijn veel middelen en instrumenten 
ingezet zoals: persberichten, papieren bladen (op stap en doorstroom), internet (website) , 
social media (twitter en facebook), radio en tv presentaties, apps, digitale nieuwsbrieven, 
evenementen (dag van de Drentsche Aa), onderwijsprogramma’s, een zeer actief netwerk van 
gastheren en gastvrouwen en een rijk aanbod van gidsen en excursies. 

• Alle C&E instrumenten worden volop gebruikt door bezoekers en bewoners en de waardering is 
erg hoog. 

 

                                                           
2
 De gestandaardiseerde opbrengst (SO) van een gewas of diersoort is sinds 2010 in gebruik in de EU en vervangt de 

Nederlandse Grootte Eenheid (nge).  
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Leefbaarheid:Leefbaarheid:Leefbaarheid:Leefbaarheid:    

• De leefbaarheid in de Drentsche Aa is hoog. 

• De waardering van bewoners van de Drentsche Aa voor hun gebied is hoog. 

• Er zijn veel vrijwilligers actief. 

• Het gebiedsfonds Drentsche Aa geeft extra uitvoering aan de locale betrokkenheid 

• Er worden vele projecten gedaan om de leefbaarheid te versterken. 

• De vergrijzing is ook in het Drentsche Aa een aandachtspunt. 
 
Figuur ii geeft een overzicht van alle indicatoren tezamen in een radarplot. De 100% cirkel komt 
overeen met de gewenste waarde3. Afwijkingen van de 100% cirkel geeft aan dat er nog een tekort 
is voor de betreffende indicator. 
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Figuur ii: Totaaloverzicht van alle effectindicatoren. De effectindicatoren zijn 
semikwantitatief weergegeven in een radarplot. De 100% cirkel komt overeen met de 
gewenste waarde4. Afwijkingen van de 100% cirkel geeft aan dat er nog een tekort is voor de 
betreffende indicator. Een lage score in de grafiek is niet goed, maar kan ook jaren zo zijn. 
Met kleurtjes is de verandering ten opzichte van 2007 aangegeven.  

 
  

                                                           
3
 Niet voor alle indicatoren is een doelwaarde kwantitatief bekend. Daarom is de figuur indicatief. 

4
 Niet voor alle indicatoren is een doelwaarde kwantitatief bekend. Daarom is de figuur indicatief. 
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Verbetering:Verbetering:Verbetering:Verbetering:    

• Landbouw : De vitaliteit van de landbouw (uitgedrukt in SO) is toegenomen in de periode van 
2007 tot nu. 

• Landbouw: Het aantal bedrijven met verbreding is toegenomen.  

• Water: beekherstel en vismigratievoorzieningen. 
 
Stagnatie (geen herstel zoals beoogd): Stagnatie (geen herstel zoals beoogd): Stagnatie (geen herstel zoals beoogd): Stagnatie (geen herstel zoals beoogd):     

• Natuur: De realisatie van de EHS is 2 jaar stil gevallen als gevolg van landelijke bezuinigingen, 
maar is nu weer opgepakt.  

• Natuur: Ook de aanpak van verdroging is door ILG-bezuinigingen stilgevallen en hier is nog 
een inhaalslag nodig. 

 
Verslechtering:Verslechtering:Verslechtering:Verslechtering:    

• Water: Fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen in (ondiep) grond-, en oppervlaktewater en de 
verhoging van de temperatuur van de beek. 

• Landbouw: Er is een toename van aardappel-, maïs- en bollenteelt. De toename in de 
genoemde teelten gaat gepaard met meer mestaanvoer en gebruik van meer 
gewasbeschermingsmiddelen. 

• Landschap: RO ontwikkelingen die mogelijk impact op het landschap hebben worden 
nauwgezet gevolgd. Niettemin is eind 2013 gestart met de aanleg van een nieuwe waterleiding 
dwars door het gebied. 
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Epiloog.Epiloog.Epiloog.Epiloog.    
Ondanks dat niet alle indicatoren de maximale score hebben bereikt is en blijft het beek- en 
esdorpenlandschap van de Drentsche Aa een van de best bewaarde laaglandbeeksystemen van 
Europa.  
 

 
 

Figuur iii: Schematische weergave Drentsche Aa  
(uit Gebiedsdossier Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa) 
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1.1.1.1. Water CentraalWater CentraalWater CentraalWater Centraal    
 

1.11.11.11.1 De stromende beekDe stromende beekDe stromende beekDe stromende beek    

    
BeekherstelBeekherstelBeekherstelBeekherstel        
De Drentsche Aa (zoals weergegeven in Figuur 1.1) is een beeksysteem van 105 km. Daarvan is 59 
km (56%) intact en is er 16 km (15%) hersteld of wordt nog hersteld. 30 km (29%) is 
genormaliseerd.    

 

 
Figuur 1.1: Beekherstel Drentsche Aa. 
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Sinds de vorige meting uit 2007 is er 1 km hersteld. Dit heeft plaatsgevonden in de periode 2009-
2012 en betreft de volgende beekherstelprojecten: 
1. Verondiepen Scheebroekerloopje  
2. Herstel meander Ruimsloot Ekehaar  
3. Herstel Eldersloopje  
4. Herinrichting Halkenbroek 
5. Zeegserloopje (1 km) 
6. Beek op peil (Gasterense Diep). 
 
Eind 2012 zijn de voorbereiding gestart voor het Anreeperdiep en Deurzerdiep. Het gaat om 2 km 
beek en het zal volgens de planning vóór eind 2015 gereed zijn. Voor de periode na 2015 is de 
opgave 8 km (3 km Rolderdiep, 4 km Witterdiep en 1 km Amerdiep). Bij de bovenloop van het 
Andersche Diep is nog een deel te herstellen dat nu nog niet concreet in beleid of uitvoering is 
opgenomen. 
 
Een herstelde beek is mooi, goed voor de natuur en draagt ook bij aan een betere waterafvoer in de 
beek. De waterafvoer verloopt nu soms nog piekerig wat betekent dat bij grote neerslagintensiteit 
het water te snel afgevoerd wordt en dat bij droge perioden delen van de beek droog vallen.  
 
Het optimaliseren van de waterafvoer kan ook worden bereikt door greppels te dempen en sloten te 
verondiepen. Op tal van plekken zijn inmiddels dergelijke projecten uitgevoerd (zie Box 1). 
 
Box 1: Lijst van SBB projecten gericht op het hydrologisch herstel 1999- 2012 in de Drentsche Aa. 
Figuur 1.2 geeft een overzicht van de projecten gericht op het dempen van sloten en greppels 
1. Horstmaat …2005 
2. Deurzerdiep in 2 fases 2004/2009 
3. Loonerdiep/ Meanderdijk / Kampsheide 2008 
4. Hoge maden 2003/2007 
5. Galgriet 2005/2009 
6. Voorste stuk Gasterense diep /Heermaat 2007/2008 
7. Osbroeken 2004 
8. Postweg 3 fases 2004/ 2006/ 2008 
9. Scheebroek 2012 
10. Eexterveld 1999- 2009 
11. Sepelbossen: Uitvoering 2008, dempen sloten/greppels, sloot geleidelijk gedempt richting beek steeds meer 
12. Populierenlaan: Uitvoering najaar 2010, dempen/verontdiepen sloten en dempen greppels, graven scheidingssloot achter woning + 

onderduikering perceel naar bermsloot t.b.v. waterafvoer derden  
13. Oudemolense Diep :Uitvoering 2002, dempen sloten/greppels, afdammen sloten/greppels, onderduikering  
14. Loefledders : Uitvoering 2008, dempen greppels/sloten en verontdiepen afwateringssloot richting Burgvollen 
15. Luchies Land: Uitvoering voorjaar 2009, verwijderen uitstroomduikers greppels 
16. Scheebult: Uitvoering 2003, plaggen bouwvoor tot minerale zand (samenvoegen tweetal plasjes en aanbrengen hooggelegen 

overstortduiker 
17. Langbulten-Steenbulten: Uitvoering 1999/2000, dempen sloten/greppels, aanleggen slenken, aanbrengen 21 elleboogstukken  
18. Roodzanden: Uitvoering 2003, dempen sloot/greppel, aanleggen slenk 
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Figuur 1.2: Projecten aanpak stroming water Staatsbosbeheer 
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In sommige delen van de Drentsche Aa zoals het Gasterense Diep is de beek te diep geworden. 
Voor de planten en dieren is de stroming in de beek te hoog en treed de beek onvoldoende buiten 
haar oevers. Er is een project gestart (Beek op Peil) om met ondermeer boomstammen de 
stroming te verlagen waardoor de beek ondieper wordt en vaker uit haar oevers treed.  
 
Het verdeelwerk bij Loon zorgt ervoor, dat alle afvoer van het Deurzerdiep boven de 3 kubieke 
meter per seconde in de richting van het Noord-Willemskanaal gaat. Gemiddeld is 10 tot 20 dagen 
per jaar de afvoer hoger dan 3 kubieke meter per seconde. Onderzocht wordt of het mogelijk is om 
stapsgewijs een groter deel van de afvoer via het beeksysteem af te voeren in plaats van naar het 
Havenkanaal en Noord-Willemskanaal bijvoorbeeld eerst naar 7 m3/s en uiteindelijk naar 11 m3/s 
(natuurlijke afvoer). Dit zou gunstig kunnen zijn voor het behoud van voldoende water in het 
stroomgebied van de Drentsche Aa om beekvormende processen te bevorderen. Uiteindelijk is het 
de wens om in de toekomst het verdeelwerk in zijn geheel op te heffen Loon t.b.v. systeemherstel 
van de Drentsche Aa. 
  

 
Figuur 1.3: Ligging verdeelwerk Loon. 
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Optrekbaarheid bekenOptrekbaarheid bekenOptrekbaarheid bekenOptrekbaarheid beken    
In de Drentsche Aa komen van nature veel trekvissen voor zoals bijvoorbeeld de rivierprik en de 
paling. In het verleden zijn veel stuwen en dammen geplaatst waardoor delen van de Drentsche Aa 
niet meer optrekbaar waren voor de vissen. Sinds 2000 wordt gewerkt aan het oplossen van de 
knelpunten door vispassages aan te leggen.  
 
Volgens de nulmeting waren er in 2007 al 21 knelpunten opgelost. In 2012 zijn er inmiddels 26 
opgelost (81%) en zijn er nog 2 knelpunten in Ruimsloot op te lossen tot aan 2015. Na 2015 zijn er 
nog 4 knelpunten op te lossen. Deze laatste vismigratieknelpunten liggen in het Amerdiep ( 2x) en 
het Rolderdiep (2x).  

 
Figuur1.4: Vismigratievoorzieningen 
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Een frisse beekEen frisse beekEen frisse beekEen frisse beek    
Het water van een beek hoort koel te zijn. In de afgelopen 36 jaar blijkt dat het water in de 
Drentsche Aa warmer is geworden. Het jaargemiddelde is in die periode ongeveer 2 graden 
toegenomen en het zomergemiddelde zelfs 3 graden.  
 

 
‘ 
    

Figuur 1.5 : Watertemperatuur Drentsche Aa (Wanningen et al 2010). 
    

Dit kan volgens het onderzoeksrapport met de titel “Wordt het Drentse water warmer” meerdere 
effecten op de beek hebben. Door een sterkere mineralisatie kan er meer fosfaat vrijkomen in het 
water. Ook kan het zuurstofgehalte kritisch worden in extreme zomers. De temperatuurverhoging 
is ongunstig voor soorten die zich thuis voelen in relatief kouder water zoals de Kwabaal en 
insecten zoals steenvliegen. Andere soorten, die warmer water nodig hebben, zullen juist voordeel 
hebben. 
In het betreffende rapport wordt aanbevolen om bij inrichtingsprojecten maatregelen te nemen die 
het water koeler houden zoals het aanleggen van diepere stroomkuilen en het stimuleren van het 
beschaduwen van beken door bomen. 
Het Planbureau voor de Leefomgeving geeft op haar website aan dat de temperatuurstijging in 
beken in Nederland komt daar door de stijging van de luchttemperatuur. 
    
 
 
 

Trend watertemperatuur Drentsche Aa
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1.21.21.21.2 De schone beekDe schone beekDe schone beekDe schone beek    
 

Schoon water is een voorwaarde voor een gezonde beek. Schoon water is belangrijk voor de natuur 
en omdat het water gebruikt wordt voor drinkwaterwinning. De fysisch-chemische waterkwaliteit 
wordt op meerdere punten gemeten. Er is één centraal KRW meetpunt (2010), en twee 
hoofdmeetpunten in de beneden- en middenlopen (2241 en 2212). Daarnaast zijn er 23 
stroomgebiedsmeetpunten gesitueerd in de midden- en bovenlopen van de Drentsche Aa. Door 
Waterbedrijf Groningen wordt gewasbeschermingsmiddelen gemeten bij het innamepunt voor 
drinkwaterwinning met de treffende naam “De Punt”. Het waterschap Hunze en Aa’s meet op de 
overige meetpunten. 
 
WaterkwaliteitWaterkwaliteitWaterkwaliteitWaterkwaliteit: s: s: s: stikstof en fosftikstof en fosftikstof en fosftikstof en fosforororor    
De fysisch-chemische waterkwaliteit van de beek is op het KRW meetpunt 2101 goed. Dit geldt ook 
voor de andere twee ‘hoofdmeetpunten’ van het waterschap: 2241 (Gasterensche diep) en 2212 
(Taarlose diep). 
 
Tabel 1.1: Fysisch chemische kwaliteit Tabel 1.1: Fysisch chemische kwaliteit Tabel 1.1: Fysisch chemische kwaliteit Tabel 1.1: Fysisch chemische kwaliteit Drentsche AaDrentsche AaDrentsche AaDrentsche Aa....    

Drentsche AaDrentsche AaDrentsche AaDrentsche Aa    Fysisch chemischFysisch chemischFysisch chemischFysisch chemisch    

  
Stikstof 

mg/l 
Fosfaat 

mg/l 
Cl 
 

O2 
 

pH 
 

Doel/GEPDoel/GEPDoel/GEPDoel/GEP    2,2 0,1 30 70-120 5.5-8.5 

2009 1,6  0,11  21  86  7,7  

2012  1,2  0,06  20  95  7,7 

Toestand fysisch-chemisch 2009: gemiddelde van toetswaarden van 2006 t/m 2008 

Toestand fysisch-chemisch 2012: gemiddelde van toetswaarden 2009 t/m 2011 
1 Er zijn overschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen op meetpunten die in dit waterlichaam liggen, maar niet op 
het KRW-rapportage-meetpunt. Het kan hierbij gaan om individuele overschrijdingen van de getalswaarde van de norm 
(jaargemiddelde) of om daadwerkelijke overschrijdingen van de norm Jaargemiddelde). 

 
Op 3 van de 23 stroomgebiedsmeetpunten zijn plaatselijk problemen met nutriënten ( 2204; 
Zeegserloopje, 2246: Anloër diepje en 2244 : toevoersloot Laaghalerveld naar Witterdiep). P én N 
voldoen op deze punten beiden niet. Het gaat om lokale problemen want de vrachtbijdrage van 
deze bovenlopen aan de gehele beek is gering.  
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Figuur 1.6: Fysische chemische kwaliteit Drentsche Aa. 
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Uit langjarige trendanalyses van 1980 tot 2010 in de Drentsche Aa op één hoofdmeetlocatie (2101) 
is een significante daling voor totaalstikstof en totaal-fosfor waargenomen.  
Uit analyses voor de periode van 2004 tot 2010 waarbij alle meetpunten zijn betrokken (uitgevoerd 
door Alterra in het kader van het project Monitoring stroomgebieden) is voor het zomergemiddelde 
stikstof ook een afname te zien. Maar voor fosfor is er geen trend en lijkt er zelfs sprake te zijn van 
een lichte toename in 2010.  
 

 
Figuur 1.7 a en b: Nitraat en fosfaat gehalten oppervlaktewater Drentsche Aa (Roelsma 2009) 

 
De fosforconcentratie in het oppervlakwater neemt in meer landbouw intensieve delen van de 
Drentsche Aa lokaal toe, zoals in het stroomgebied van het Zeegserloopje (Figuur 1.7c).  
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Er zijn meerdere mogelijke oorzaken aan te wijzen: 
1. Uit en afspoeling uit  de naastgelegen landbouwpercelen o.a. vanuit historische bemesting (P). 

Fosfaat is vooral afkomstig van de lager gelegen delen langs de beek, stikstof van de 
akkerbouwpercelen op de hoger gelegen delen in het gebied. 

2. Lekkende fosfaatverzadigde zandgronden. Via dierlijke mest en kunstmest wordt (onder meer) 
fosfaat toegediend op landbouwgronden. In tegenstelling tot nitraat, dat zeer gemakkelijk 
uitspoelt naar het grondwater, hecht fosfaat zich aan bodemdeeltjes. Maar als de bodem met 
fosfaat verzadigd is, kan het fosfaat gaan ‘doorlekken’ naar het grondwater en uitspoelen naar 
het oppervlaktewater. Bij een verzadiging van 25% en meer (op zandgronden) is de kans op 
uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater groot. Uit metingen van het 
bodemkwaliteitsmeetnet Drentsche Aa van Provincie Drenthe blijkt dat landbouwbodems sterk 
fosfaatverzadigd zijn. Bovendien is er nog steeds sprake van een stijgende trend. In 2010 
bedroeg de fosfaatverzadiging van bouwlandpercelen op zandgrond in Drenthe gemiddeld 
37,1%. De fosfaatverzadiging van graslandpercelen op zandgrond bedroeg in 2010 gemiddeld 
32,4%. 100% van de bouwlandpercelen en 67% van de graslandpercelen is (volledig) 
fosfaatverzadigd. Dat wil zeggen dat de verzadiging op de betreffende percelen hoger is dan de 
grenswaarde van 25% (feiten en cijfers, website provincie Drenthe). 

Figuur 1.7c: (Roelsma 2009) 
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Figuur 1.8: Fosfaatverzadiging bodem. 
 

3. Nutriëntenrijke kwel en verhoogde uitspoeling in natte veengronden. Er zijn in het ondiepe 
grondwater bij (natte) graslanden op veengronden hoge fosfaatconcentraties gemeten. De 
gemeten fosfaatconcentraties zijn hoger dan de norm voor oppervlaktewater. Af en uitspoeling 
van dit ondiepe grondwater naar het oppervlaktewater draagt mogelijk bij aan de hoge 
concentratie in het oppervlaktewater. Fosfaatverzadiging speelt misschien ook bij veengronden 
een rol alhoewel dit vooral aan de orde is bij zandgronden (Roelsma en Knotters, 2009).  
 

 
 

Figuur 1.9: Fosfaatconcentratie ondiepe grondwater Drentsche Aa. 
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4. Mogelijk speelt de verhoogde mineralisatie als gevolg van het warmer worden ook een rol. 
5. Veranderingen in teelten (zoals meer aardappelteelt) en mestaanvoer. 
 
Waterkwaliteit: Waterkwaliteit: Waterkwaliteit: Waterkwaliteit: gewasbeschermingsmiddelengewasbeschermingsmiddelengewasbeschermingsmiddelengewasbeschermingsmiddelen5555    
De fysisch-chemische waterkwaliteit voor prioritaire stoffen en overige stoffen (zoals bijvoorbeeld 
gewasbeschermingsmiddelen) van de beek is op het KRW meetpunt goed.  
 
Er zijn wel overschrijdingen gemeten voor gewasbeschermingsmiddelen (GBM) op meetpunten 
verspreid over het stroomgebied.  
    

Tabel 1.2: Chemie Tabel 1.2: Chemie Tabel 1.2: Chemie Tabel 1.2: Chemie Drentsche AaDrentsche AaDrentsche AaDrentsche Aa....    

Drentsche AaDrentsche AaDrentsche AaDrentsche Aa    ChemieChemieChemieChemie    

  Prioritair overige stoffen 

Doel/GEPDoel/GEPDoel/GEPDoel/GEP    divers  Divers 

2009*   GBM1) 

2012**   GBM1) 

1 De oranje kleur van GBM (gewasbeschermingsmiddelen) geeft aan dat er overschrijdingen zijn van gewasbeschermingsmiddelen op meetpunten die in dit 
waterlichaam liggen, maar niet op het KRW-rapportage-meetpunt. Het kan hierbij gaan om individuele overschrijdingen van de getalswaarde van de norm 
(jaargemiddelde of 90-percientiel) of om daadwerkelijke overschrijdingen van de norm (jaargemiddelde of 90-percentiel). 

 
 

Op 6 van de 7 overige GBM meetpunten in het waterlichaam Drentsche Aa meet het waterschap  
overschrijdingen aan van GBM (vandaar de oranje kleur in de tabel). Het betreft zowel herbiciden 
(terbutylazine, metribuzin, metholachloor) als insecticiden (delta-methrin, dichloorvos, 
dimethoaat, esfenvaleraat) als fungicide ( ETU, een metaboliet van mancozeb)). Een aantal van 
deze stoffen kennen een brede toepassing en worden zowel in de landbouw als door particulieren 
en bedrijven (parkeerterreinen, sportvelden) gebruikt. 
 
 

                                                           
5
 Bestrijdingsmiddelen 
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Figuur 1.10: Kwaliteit Drentsche Aa gewasbeschermingsmiddelen. 
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Tabel 1.3: Aangetroffen stoffen Tabel 1.3: Aangetroffen stoffen Tabel 1.3: Aangetroffen stoffen Tabel 1.3: Aangetroffen stoffen Drentsche AaDrentsche AaDrentsche AaDrentsche Aa....    

Meetpunt Aangetroffen stof Type stof 

2101,2101,2101,2101,Drentsche AaDrentsche AaDrentsche AaDrentsche Aa    bijbijbijbij    GlimmenGlimmenGlimmenGlimmen    esfenvaleraat Insecticide 

2228, Westerlanden2228, Westerlanden2228, Westerlanden2228, Westerlanden    esfenvaleraat Insecticide 

2204, Zeegserloopje2204, Zeegserloopje2204, Zeegserloopje2204, Zeegserloopje    Metribuzin, Dimethenamide-P Herbicide 

    Delta-methrin, dimethoaat Insecticide 

2241, Gasterensche Diep2241, Gasterensche Diep2241, Gasterensche Diep2241, Gasterensche Diep    Delta-methrin Insecticide 

2607, Deurzerdiep2607, Deurzerdiep2607, Deurzerdiep2607, Deurzerdiep    Metribuzin, metolachloor herbicide 

    Dichloorvos, esfenvaleraat Insecticide 

    ETU Metaboliet van 

fungicide 

2603, Anreeperdiep2603, Anreeperdiep2603, Anreeperdiep2603, Anreeperdiep    Dichloorvos, esfenvaleraat, 

dimethoaat 

insecticide 

 

Ook uit het project Schone Bron Drentsche Aa komen op alle 6 de meetpunten overschrijdingen 
voor. De stoffen die hier worden aangetroffen zijn herbiciden (dimethenamide-P, metribuzin en 
terbutylazine) en een fungicide (carbendazim).  
 
Het water van de Drentsche Aa wordt al sinds 1884 door het Waterbedrijf Groningen gebruikt voor 
de bereiding van drinkwater. Het waterbedrijf controleert het water daarom regelmatig op de 
aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen. In onderstaande figuur is het verloop te zien van 
het aantreffen van GBM bij het innamepunt van Waterbedrijf Groningen vanaf 1995. 

 

 
 
Figuur 1.11: overzicht aantal individuele normoverschrijdingen GBM bij inlaatwerk in De Punt (individuele norm 
per middel 0,10 μg/l en de som norm van de aangetroffen middelen samen 0,50 μg/l).  
Uit: Schone Bron Drentsche Aa Meetresultaten seizoen 2012 Theo Vlaar, Waterbedrijf Groningen, maart 2013.  

 

In 2008 en 2012 zijn er relatief veel overschrijdingen gemeten. Oorzaken kunnen zeer divers zijn. 
Zo zal in een nat jaar eerder af- en uitspoeling van GBM plaatsvinden. Toepassing van middelen 
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voor een regenbui kunnen direct leiden tot overschrijdingen. Tot de bronnen behoren naast 
landbouw ook de particulieren, bedrijven (terreinen) en de gemeenten. Sommige stoffen zijn direct 
te herleiden tot teelten, anderen zijn zeer breed inzetbaar en kunnen zowel door particulieren, 
gemeenten en bedrijven als door de landbouw gebruikt worden. 
 

Opvallend is dat in 2012 veel overschrijdingen van MCPA zijn aangetroffen. De natte zomer heeft 
waarschijnlijk gezorgd voor veel onkruidgroei in gewassen, maar ook op de spuitvrije zones/ 
schouwpaden en het talud (kortom langs de beek). Wellicht dat hier (pleksgewijs) dit herbicide 
veelvuldig is gebruikt. 
 
In het recent opgestelde gebiedsdossier oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa zijn de 
emissieprocessen nader beschreven. 
 
Ook teeltverschuivingen kunnen hier relevant zijn. Meer akkerbouwpercelen, maïs, aardappelen, 
bollenteelt kan leiden tot meer milieudruk vanwege een fors hoger gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in deze teelten in vergelijk met grasland. 
 
Uit een eerste screening van het CLM (Centrum voor Landbouw en Milieu) naar het effect van 
gewasbeschermingsmiddelen op de ecologie blijkt, dat vooral vis en macrofauna nadelig effect 
ondervinden van de aangetroffen stoffen in de Drentsche Aa als esfenvaleraat en delta-methrin. 
De aangetroffen herbiciden hebben vooral effect op de waterplanten. 
 
Onlangs is in een studie gebleken dat macrofauna nadelig beïnvloed wordt door voorkomen van 
GBM in oppervlaktewater (Van Dijk et al. 2013). Dit zou ook in de Drentsche Aa kunnen spelen. 
 

Er is veel beleid om tot een verbetering te komen van de waterkwaliteit: 
1. In de beleidsnotitie “Maatregelen emissiereductie”” van het Waterschap komt een nieuwe 

werkwijze naar voren, namelijk: een gebiedsgerichte aanpak. Het stroomgebied van de 
Drentsche Aa is als eerste gebied gekozen voor de periode 2013-2015. In deze periode wordt 
zowel toezicht, monitoring als projecten die verbetering van de situatie bewerkstelligen in het 
Drentsche Aa gebied toegepast. 

2. Voor het Drentsche Aa gebied is een Gebiedsdossier oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa 
opgesteld waarin de risico’s en belastingen van het oppervlaktewater in beeld zijn gebracht. 
Tevens zijn oplossingen en maatregelen geformuleerd in een uitvoeringsprogramma. 

3. Via project Schone Bron Drentsche Aa. Dit is een uitvoeringsmaatregel die opgenomen wordt 
in het uitvoeringsprogramma van het Gebiedsdossier oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa. 
Onderdeel vormt monitoring en bewustwording bij alle gebruikers in het gebied. 

4. Mogelijke maatregelen voor in de toekomst zouden kunnen zijn om de spuitvrije zones, die 
zijn aangewezen door de provincie, in te gaan richten als akkerranden, ter beschikking stellen 
van een klepelmaaier om onkruid op slootranden machinaal te bestrijden 

5. De verkenning van de ruimtelijke ordening (evalueren grondwaterbeschermingsgebied 
Drentsche Aa).  

6. Verkenning van aanvullende provinciale regelgeving (zowel provincie Groningen als Drenthe). 
7. Onderzoek naar kwaliteit riooloverstorten. 
 
ZwemwaterenZwemwaterenZwemwaterenZwemwateren    
Het watersysteem Drentsche Aa heeft 9 zwemlocaties. In 2012 is voor de eerste wettelijke 
verplichte onderzoeksperiode van 4 jaar voor bacteriën afgerond. In watersysteem de Drentsche Aa 
voldoen alle zwemplassen aan de eisen voor de bacteriologische kwaliteit. Ook komt er op de 
zwemlocaties geen blauwalgenbloei voor. 
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RiooloverstortenRiooloverstortenRiooloverstortenRiooloverstorten    
Figuur 1.12 geeft de ligging van alle riooloverstorten in de Drentsche Aa. De in de Drentsche Aa 
gelegen riooloverstorten zijn allemaal gesaneerd. De laatste overstort de ‘Eelderschipsloot’ is in 
2010 door de gemeente Tynaarlo aangepakt door het realiseren van een bergbezinkbassin. 
Er liggen in Assen relatief veel overstorten maar het grootste deel van deze riooloverstorten watert 
niet af op de Drentsche Aa. Ook alle riooloverstorten in Assen die op de Drentsche Aa afwateren 
zijn al geruime tijd geleden in overleg met waterschap en provincie tot nul gereduceerd.  
 
De gesaneerde riooloverstorten kunnen in de toekomst mogelijk nog wel problemen gaan geven. 
Niet altijd is bij het saneren namelijk rekening gehouden met zeer extreme omstandigheden die bij 
klimaatverandering zouden kunnen gaan ontstaan. Bij een zeer heftige regenbui kan er dan toch 
nog vervuild water uit de riooloverstort in de beek komen. Maar gemeenten en het waterschap zijn 
hier wel mee aan de slag. Zo anticipeert de gemeente Assen op de klimaatverandering door 
regenwater af te koppelen van het vuilwaterriool en knippen in het riool te leggen waarbij een groter 
deel van het vuilwater richting het Havenkanaal gaat.  
 
 

 
Figuur 1.12: Ligging riooloverstorten in Drentsche Aa  

(uit gebiedsdossier drinkwaterwinning Drentsche Aa). 
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1.31.31.31.3 De levende beekDe levende beekDe levende beekDe levende beek    
 

 
De ecologische kwaliteit van de Drentsche Aa is beoordeeld als matig voor vis en macrofauna en 
goed voor planten.  
 
Tabel 1.4: Biologische kwaliteit Tabel 1.4: Biologische kwaliteit Tabel 1.4: Biologische kwaliteit Tabel 1.4: Biologische kwaliteit Drentsche AaDrentsche AaDrentsche AaDrentsche Aa, gemeten volgens de meetmethode van de , gemeten volgens de meetmethode van de , gemeten volgens de meetmethode van de , gemeten volgens de meetmethode van de 
Kaderrichtlijn WaterKaderrichtlijn WaterKaderrichtlijn WaterKaderrichtlijn Water    

Drentsche AaDrentsche AaDrentsche AaDrentsche Aa    BiologieBiologieBiologieBiologie    

  Vis Planten algen Mfauna 

Doel/GEPDoel/GEPDoel/GEPDoel/GEP    0,58 0,6 n.v.t 0,6 

2009* 0,41 0,56 n.v.t 0,55 

2012** 0,42** 0,67** n.v.t 0,51** 

GEP: Gewenste ecologische potentieel  
Voor de toestand biologie is de maatlat 2009 aangehouden: 
* toestand 2009 is gebaseerd op meting 2007; 
** toestand 2012 is gebaseerd op meting 2010. 

 

Ten opzichte van de uitgangssituatie in 2007 is in 2012 de ecologie van de beek nog niet verbeterd.  
Dit is conform de verwachting: nog niet alle maatregelen zijn uitgevoerd en de ecologie heeft tijd 
nodig zich aan te passen aan veranderde omstandigheden en tot ontwikkeling te komen. 
 

MacrofaunaMacrofaunaMacrofaunaMacrofauna    
De score voor macrofauna is in 2012 gemiddeld 0,51 (doelwaarde is 0,6) en is iets gezakt ten 
opzichte van 2009 (0,55). Een belangrijkste beperkende factor voor de macrofauna is normalisatie 
van de beek. Dat blijkt ook uit een vergelijking tussen een vrij meanderend deel van de beek en een 
deel dat genormaliseerd is: 

• Het Gasterensche diep is een permanent stromende beektraject met beekvormende processen, 
deels beschaduwing, hout in beek, geen onderhoud en diversiteit in begroeiing. De macrofauna 
score in Gasteren in 2012 bedraagt 0,685, dus hoger dan de doelwaarde!  

• In het Rolderdiep is de score veel lager 0,268. De beek heeft daar een genormaliseerd karakter 
zonder enige beschaduwing, weinig slibafzetting, variatie in begroeiing en bodem en een lage 
stroomsnelheid.  

    
Macrofyten (= Macrofyten (= Macrofyten (= Macrofyten (= planten)planten)planten)planten)    
Naar de maatstaven van het GEP gerekend voldoen 9 van de 14 locaties. Goede doorzicht in 
combinatie met een schone waterbodem vertaalt zich in een uitbundige waterplantengroei in de 
zomermaanden. 11 van de 14 onderzochte locaties kennen goede condities voor waterplantengroei, 
maar de locatie bij Westlaren blijft achter wegens het ontbreken van streefsoorten en sterke 
dominantie van twee indifferente soorten, de locatie in het Zeegser Loopje is te sterk beschaduwd 
en de Oude Aa in de Glimmerpolder heeft veel te slechte zuurstofcondities omdat door gebrek aan 
stroming veel te veel slib wordt afgezet. 
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Figuur 1.13: Biologische kwaliteit Drentsche Aa. 

    
VisVisVisVis    
In 2010 heeft het waterschap de Drentsche Aa beoordeeld met de KRW maatlat voor vis. Daarbij is 
gelet op de soorten vis die voorkomen. Uit de meting blijkt dat de kwaliteit nog matig is. De 
gemeten score is 0,42 en de beoogde score 0,58 wordt niet gehaald. Beperkingen ten aanzien van 
vismigratie en habitat (oevers) werden als belangrijkste verklaring voor de lage score genoemd. De 
visstand is ook in 2007 gemeten. 
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Tabel 1.5: Totaalschattingen bemonsteringen 2007 en 2010 ik Kg per hectare en aantal per Tabel 1.5: Totaalschattingen bemonsteringen 2007 en 2010 ik Kg per hectare en aantal per Tabel 1.5: Totaalschattingen bemonsteringen 2007 en 2010 ik Kg per hectare en aantal per Tabel 1.5: Totaalschattingen bemonsteringen 2007 en 2010 ik Kg per hectare en aantal per 
hectare hectare hectare hectare (Bonhof 2010)

 
 
In grote lijnen is de visstand in 2010 redelijk gelijk gebleven ten opzichte van 2007 (uit Bonhof en 
Wolters 2010). 
 
De visstand wordt qua biomassa gedomineerd wordt door eurytope (algemene) soorten (89%). De 
rheofiele (kenmerkende beek) soorten hebben een aandeel van 10% in de totale biomassa. Dit is 
relatief hoog ten opzichte van de andere beeksystemen in de omgeving, zoals bijvoorbeeld de 
Hunze, waar de rheofiele soorten 4% van de biomassa vormen (Bonhof & Wolters 2011). De 
limnofiele (niet kenmerkend voor een beek) soorten hebben een slechts een klein aandeel in de 
biomassa (1%).  
 
Qua biomassa wordt de visstand behoorlijk gedomineerd door Brasem. Deze soort vormt 40% van 
de totale biomassa. Hierbij moet volgens Bonhof & Wolters wel worden aangetekend dat verreweg 
de meeste Brasem gevangen is in het noordelijk deel van de Benedenloop in één zegentrek. Zou 
deze trek in de berekeningen niet worden meegenomen, dan zou het totaalbestand Brasem veel 
lager uitkomen (circa 10 kg/ha). In de rest van het stroomgebied is Brasem veel minder dominant. 
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Op de tweede plaats komt Snoek gevolgd door Blankvoorn. Verder heeft de Drentsche Aa een vrij 
goede palingstand. Winde en Riviergrondel zijn de meest voorkomende rheofiele soorten. De 
meest voorkomende roofvis is Snoek. Er zijn twee beschermde soort aangetroffen, Kleine 
Modderkruiper en Rivierprik. Van de laatst genoemde soort betroffen de gevangen exemplaren 
larven. Qua aantallen wordt de visstand gedomineerd door Baars, op enige afstand gevolgd door 
Riviergrondel en Blankvoorn. 
 
    
Box Box Box Box 2222: : : : De rivierprikDe rivierprikDe rivierprikDe rivierprik        
Het is al enige jaren bekend dat de Rivierprik paait in het stroomgebied van de Drentsche Aa. De 
meeste paailocaties liggen, zover bekend, in het Gasterense Diep en het Oudemolense Diep.  
 
De beekherstel, vismigratie en stromingsprojecten en het schoon water zijn er allemaal op gericht 
om de rivierprik in de beek te behouden. Het onderzoek waaruit moet blijken of dit lukt, is nog 
volop gaande. De afgelopen jaren zijn er een drietal onderzoeken uitgevoerd naar de populatie 
rivierprikken in de Drentsche Aa: 
 
1. Een telemetrie onderzoek naar de migratie mogelijkheden tussen de zee en de Drentsche Aa 
(2012/2013) 
Rivierprikken zijn voorzien van een kleine zender die iedere 90 seconden een “piepje” uitzenden. 
Door het plaatsen van ontvangers (onderwater microfoons, ook wel hydrofoons genoemd) worden 
deze signalen opgevangen. Omdat het signaal van iedere zender uniek is kan vastgesteld worden 
welke vis op welk tijdstip langs gezwommen is. Hoofdvraag van het onderzoek was: “In hoeverre 
zijn de rivierprikken in staat om de paaiplaatsen te bereiken en komen ze onderweg nog obstakels 
tegen die dit voorkomen” Obstakels kunnen hierbij de vorm hebben van stuwen of sluizen maar 
ook van afwijkende stroomrichtingen. Sinds de aanleg van het Eemskanaal is namelijk de 
stroomrichting veranderd. Het water van de Drentsche Aa gaat sindsdien niet meer via de oude 
benedenloop van het Reitdiep naar zee maar stroomt nu via het Eemkanaal de zee in. De vraag is 
of de rivierprikken moeite hebben met deze gewijzigde route of dat ze de weg kwijt raken in de stad 
Groningen. 
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Figuur 1.14: Plaatsen waar de gezenderde rivierprik is waargenomen 

 

De gezenderde rivierprikken zijn in 2011 gevolgd tijdens hun trek. Van de dieren die de Drentsche 

Aa opgetrokken zijn komt het overgrote deel ook aan op de paaiplaatsen. Ze bleken geen moeite te 

hebben om de aangelegde vispassages te passeren. Ook de ingebrachte bomen bleken geen 

probleem.  

Waarschijnlijk navigeren rivierprikken op de feromonen die door de reeds in de beek aanwezige 
larven worden afgegeven. Door dit “geurspoor” te volgen komen de rivierpikken automatisch uit op 
paaiplaatsen waar de vorige generaties succesvol gepaaid hebben.  
 
2. Een onderzoek naar de effecten van het “Beek op Peil” project op de habitat kwaliteit en 
aantallen larven in het Gasterensche Diep. (2008 – 2013) 
 
Er wordt onderzocht met welke maatregelen de waterstanden in de beek verhoogd kunnen worden 
met behoud van het beekleven ( “Beek op Peil”). Er zijn een drietal proeftrajecten van 400 meter 
ingericht waarin verschillende technieken getest worden zoals het aanleggen van dammetjes van 
rijshout, het in de beek leggen van stobben of zelfs complete bomen.  
 
Over een afstand van ca. 7,5 km wordt de bodem bemonsterd m.b.v. een bodemhapper (van Veen 
happer) om ondermeer te kijken of de maatregelen invloed hebben op de aanwezige populatie 
rivierprik(larven).  
 
De proeven hebben niet geleid tot een afname van aanwezige priklarven maar er zijn wel 
verschuivingen waarneembaar in het Gasterensche Diep. Zo worden er in 2013 meer priklarven 
tussen de bomen aangetroffen omdat hier een gevarieerd habitat is ontstaan met veel verschillende 
stroomsnelheden en sedimentsoorten. In een traject stroomopwaarts van de proefvakken is een 
afname van priklarven waarneembaar. Als gevolg van extra opstuwing is de bodemsamenstelling 
hier veranderd en minder geschikt geworden als leefgebied. 
 
3. Een onderzoek naar de aantallen larven bij de paaiplaats op voorde 1 bij het dorpje Gasteren. 
(2009 �) 
Om een indruk te kunnen krijgen van de jaarlijkse variatie in paaisucces wordt sinds 2009 op een 
paaiplaats gemeten. De metingen laten zien dat er een grote variatie optreed van jaar tot jaar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priklarve gevangen in het 
Gasterensche Diep. Het is 
duidelijk zichtbaar dat dit 
exemplaar al in metamorfose 
stadium zit met oogjes en een 
zilverkleur. 
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1.41.41.41.4 DrinkwaterwinninDrinkwaterwinninDrinkwaterwinninDrinkwaterwinningggg    

 
Er wordt jaarlijks 7 miljard liter water uit de Drentsche Aa gebruikt voor drinkwaterwinning.  
In het gebiedsdossier Drentsche Aa wordt het gehele gebied als kwetsbaar beschouwd vanwege de 
snelle respons van de oppervlaktewaterkwaliteit op activiteiten aan maaiveld. Uit de inventarisatie 
van de huidige kwaliteit van het water bij het innamepunt De Punt blijkt dat er sprake is van een 
structurele belasting met gewasbeschermingsmiddelen6. 
 

1.51.51.51.5 Conclusie Conclusie Conclusie Conclusie     

 
De slotconclusies ten aanzien van water zijn: 

• Er zijn veel projecten gericht op het verbeteren van de inrichting van de beek en de 
waterkwaliteit van de beek. 

• De waterkwaliteit is op hoofdlijnen goed en ten opzichte van 2007 op hoofdlijnen gelijk 
gebleven. 

• De temperatuur van de beek is in de afgelopen 35 jaar wel 2 graden toegenomen.  

• De fosfaatconcentratie lijkt iets toe te nemen. Er is bezorgdheid over een verdere toename, 
omdat: 

o Er ook veel fosfaat in het ondiepe grondwater wordt gemeten,  
o Veel bodems fosfaatverzadigd zijn die kunnen gaan lekken, 
o Het areaal met teelten waar veel mest wordt aangewend (aardappelen en maïs) 

toeneemt. 

• De trend van afname van gewasbeschermingsmiddelen uit de periode van 2000 tot 2007 is 
gestopt. Sinds 2008 is er eerder sprake van een lichte toename. Er is bezorgdheid over een 
verdere toename omdat ook het areaal met teelten waar veel gewasbeschermingsmiddelen 
gebruikt worden (zoals aardappelen en bloembollen) is toegenomen. 

 

1.61.61.61.6 Gebruikte bGebruikte bGebruikte bGebruikte bronnenronnenronnenronnen    
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6
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2.2.2.2. NatuurNatuurNatuurNatuur    en landschapen landschapen landschapen landschap    
 
 
Vol trots meldt de website van de provincie dat het nationaal park Drentsche Aa het hoogste aantal 
plantensoorten per hectare van Drenthe heeft. Het beek- en esdorpenlandschap van de Drentsche 
Aa is dan ook een van de best bewaarde laaglandbeeksystemen van Europa met bijpassende 
hoogwaardige natuur. 
 

2.12.12.12.1 NatuurNatuurNatuurNatuur    

 
De Drentsche Aa is een belangrijk gebied voor de natuur. Het Nationaal Landschap Drentsche Aa 
is 34.112 ha groot. Hiervan is 14.283 ha (42%) daadwerkelijk nu al natuur (BIO-plan Drentsche Aa 
2.0). 
 
De Ecologische Hoofdstructuur bedraagt 15948 hectare, inclusief de nog te realiseren nieuwe 
natuur. Een kwart (4394 hectare) van de EHS is aangewezen als Natura 2000 gebied.  

 
 

Figuur 2.1: Ligging EHS en Natura 2000 gebieden in Drentsche Aa. 



  

 

35 

 

 
Het areaal EHS is sinds 2007 niet veel toegenomen. De verwerving van de EHS is door 
bezuinigingen in 2010 namelijk tijdelijk stil komen te liggen.  
 
Tabel 2.1: Realisatie EHS in de Tabel 2.1: Realisatie EHS in de Tabel 2.1: Realisatie EHS in de Tabel 2.1: Realisatie EHS in de Drentsche AaDrentsche AaDrentsche AaDrentsche Aa....    
    hectareshectareshectareshectares    euroeuroeuroeuro    
2002-2006 (pre ILG periode) 314 hectare 7.019.000 
2007-2009 (ILG periode 1) 202 hectare 4.183.218 
2010-2013 (ILG periode 2) 48 hectare 1.590.000 
    564 hectare 12.792.218 

Bron: DLG-BBL 
 
Recent is dit weer opgestart naar aanleiding van de besluitvorming inzake het Natuurpact 2013. In 
2013 is het aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied definitief vastgesteld door het ministerie 
van Economische Zaken en wordt hiervoor een beheerplan opgesteld, wat naar verwachting in 2014 
wordt vastgesteld.  
 
Tabel 2.2: Opgave realisatie EHS in de Tabel 2.2: Opgave realisatie EHS in de Tabel 2.2: Opgave realisatie EHS in de Tabel 2.2: Opgave realisatie EHS in de Drentsche AaDrentsche AaDrentsche AaDrentsche Aa....    

Ontwikkelopgave EHS 2027 Nationaal Landschap Drentsche Aa (Ha)  
- versie december 2013 - 

        

Het oppervlakte EHS (Herijking 2013) is Totaal  15.948  Ha     

  In uitvoering 
(Functiewijziging 
en/of inrichting) 

Functiewijziging 
(nog te 

verwerven of 
particulier 

natuurbeheer) 

Inrichting 

  Ha % 
Totaal 

Ha % Totaal Ha % Totaal 

In uitvoering of verplicht (per 1-1-2013) 2384 15%         
PAS     375 2,4% 750 4,7% 
KRW     202 1,3% 202 1,3% 
Natura 2000     15 0,1% 15 0,1% 
Overig     52 0,3% 52 0,3% 

Totaal 2384 15% 644 4,0% 1019 6,4% 

 
Van de totale opgave voor de komende jaren is 2384 ha inmiddels in uitvoering. Voor 644 ha moet 
de functie nog worden gewijzigd (aankopen of particulier beheer). In totaal moet nog 1019 hectare 
worden ingericht tbv natuurontwikkeling, waarvan( 1019-644=) 375 hectare in het gebied dat nu al 
in uitvoering is (de 2384). 
 
Voor de EHS is de bestaande natuur vastgelegd in de natuurbeheertypenkaart voor het aanvragen 
van een beheersubsidie op basis van de Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer 
Drenthe (SNL). De (lange termijn) doelen zijn vastgelegd in een ambitiekaart. Het verschil tussen 
de ambitiekaart en de beheertypenkaart is de ontwikkelopgave. Voor het realiseren van de 
ontwikkelopgaven is de inzet van een investeringssubsidie (kwaliteitsimpuls) nodig. Op de 
beheertypenkaart kan nu bijvoorbeeld bos zijn aangegeven, terwijl op de ambitiekaart heide staat. 
De investeringssubsidie kan dan worden gebruikt voor de verandering van bos naar heide. Beide 
kaarten zijn onderdeel van het Natuurbeheerplan Drenthe (2014). 
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Figuur 2.2: Natuurbeheertypen Drentsche Aa7. 

                                                           
7
 Van het Groningse deel van het Nationaal landschap Drentsche Aa ontbreken de gegevens nog. 
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Een gedegen beschrijving van de realisatie van flora en fauna in de EHS kan met de huidige 
gegevens nog niet goed worden gemaakt. De natuur wordt wel op diverse manieren in het veld 
gemeten maar er zijn nog onvoldoende integrale rapportage gemaakt van al deze gegevens.  

• In het kader van de SNL monitor wordt binnen EHS vanaf 2011 gemeten. Elke 6 jaar flora, fauna 
en vegetatiekartering, structuur, abiotiek en ruimte. Er is nog geen rapportage beschikbaar voor 
de EHS als geheel maar wel voor het N2000-gebied. 

• In het overige deel van het Nationaal Landschap Drentsche Aa zijn ook vlakdekkende 
waarnemingen beschikbaar die zijn verzameld in het kader van de 3e ronde Milieukartering 
Drenthe maar ook hier is nog geen rapportage van beschikbaar.  

• Daarnaast zijn er nog twee meetnetten met gegevens (Landelijk meetnet flora in de EHS en het 
Provinciaal meetnet flora buiten de EHS). Ook deze gegevens zijn nog niet in een rapportage 
verwerkt.  

• Er zijn goede jaarlijkse inventarisatie en rapportages over de broedvogels. 

• Staatsbosbeheer heeft meerdere onderzoeken laten uitvoeren.  
 

Op basis van de beschikbare rapportages uit de deelstudies kan een indicatie worden verkregen 
over hoe het met de flora en fauna gaat in de natuurgebieden in algemene zin. Deze worden hierna 
behandeld. Daarnaast wordt in beeld gebracht in hoeverre er gunstige (milieu en hydrologische) 
omstandigheden voor de natuurdoelen zijn gekomen sinds 2007. 
 
Het concept beheerplan Natura 2000 Het concept beheerplan Natura 2000 Het concept beheerplan Natura 2000 Het concept beheerplan Natura 2000 Drentsche AaDrentsche AaDrentsche AaDrentsche Aa----gebiedgebiedgebiedgebied    
In 2014 wordt het Beheerplan Natura2000 voor de Drentsche Aa opgesteld. Ten behoeve van dit 
beheerplan is een beschrijving in de maak van de Habitat(beheer)typen in de Drentsche Aa. Per 
type is ondermeer de kwaliteit, trend en verspreiding beschreven. Bijgaande tabel 2.3 geeft een 
voorlopig tussenresultaat. Uit de tabel blijkt ondermeer: 

• Een aantal van de onderkende typen behoren tot de mooiste habitattypen van de Nederlandse 
natuur. Deze komen ook nog in behoorlijke mate voor. 

• Een aantal typen lijken nog redelijk tot goed te zijn. 

• Er zijn weinig actuele gegevens om uitspraken over de trend te kunnen doen.  

• Daar waar dit wel kan is de trend toch niet erg positief behalve in de gebieden waar 
beheermaatregelen genomen zijn en dan vooral voor de habitattypen die daar snel positief op 
reageren. 
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Tabel Tabel Tabel Tabel 2.3: V2.3: V2.3: V2.3: Voorlopige statusoorlopige statusoorlopige statusoorlopige status    van de habitattypenvan de habitattypenvan de habitattypenvan de habitattypen    
naamnaamnaamnaam            kwaliteitkwaliteitkwaliteitkwaliteit            trendtrendtrendtrend            verspreidingverspreidingverspreidingverspreiding    

Pioniersvegetaties met snavelbiezen    plaatselijk goed   positief   1,3 ha 

Oude eikenbossen    goed   ?   een relatief grote 
oppervlakte  

Zure vennen    twee goede 
locaties 

  ?    vier plekken 

Vochtige heiden     redelijk tot goed.   ?, waarschijnlijk negatief   100 ha  

Droge heiden    behoorlijk, maar 
25% erg vergrast 

  ?, waarschijnlijk negatief   500 ha waarvan 250 
ha zoekgebied 

Binnenlandse kraaiheibegroeiingen    ?   ?   0,23 hectare 

Actieve hoogvenen subtype heideveentjes    ?   achteruitgang ?   meerdere plekken 

Blauwgraslanden    matig   stabiel tot positief   3,1 ha blauwgrasland  

Overgangs- en trilvenen subtype trilvenen    matig   condities zijn verbeterd    langs de beek, hele 
gebied 

Beken en rivieren met waterplanten 
(waterranonkels)  

  matig   ?, mogelijk iets beter    locaal overal in de 
beek  

Ruigten en zomen met Moerasspirea    matig   ?    langs de beek, hele 
gebied 

Hoogveenbossen    matig   ?, waarschijnlijk negatief    grote delen vooral 
noordelijke deel 

Vochtige alluviale bossen    matig   deels negatief   44 hectare 

Stuifzandheiden met struikhei       matige tot slechte 
kwaliteit 

  achteruitgang: positief in 
gebieden met 
beheersmaatregelen 

  vier deelgebieden 

Jeneverbesstruwelen    matig   matig, weinig verjonging   een locatie 

Heischrale graslanden    matig   wisselend   12,2 ha  

 
In het beheerplan worden in 2014 per type ook doelstellingen opgesteld en worden maatregelen 
behandeld om de habitattypen veilig te stellen. Deze zijn nog in ontwikkeling. Het gaat bijvoorbeeld 
om maatregelen als:  

• Kades/stuwing in benedenloop verminderen 

• Aanpakken doorvoersloten in beekdal (ten behoeve van hoger gelegen landbouwgebied) 

• Verhoging beekpeil en beekbodem  

• Interne ontwatering optimaliseren 

• Aankoop en inrichting  

• Parallel sloten evalueren 

• Tegengaan vervuilt grondwater (bemesting) 

• Extra beheermaatregelen in natuurgebieden (plaggen, maaien en afvoeren). 
 
 
Monitoring Monitoring Monitoring Monitoring Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBNOBNOBNOBN))))    maatregelen maatregelen maatregelen maatregelen     
In het unieke Drentsche Aa-gebied zijn op veel plekken vernattingsmaatregelen genomen of  
worden dergelijke maatregelen nog uitgevoerd. Staatsbosbeheer heeft de Stichting VeldOnderzoek 
Flora en Fauna (VOFF) opdracht gegeven voor een vlakdekkende inventarisatie van tien 
deelgebieden waarin maatregelen genomen zijn. Zeven gebieden zijn inmiddels vernat en heeft er 
moerasvorming plaatsgevonden.  
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Figuur 2.3: Ligging onderzochte terreinen inzake OBN maatregelen. 

 
De gemeten soortgroepen op de onderzochte terreinen zijn dagvlinders, libellen, sprinkhanen, 
waterkevers, reptielen, amfibieën en zoogdieren.  
 
In 2010 zijn in totaal 196 soorten waargenomen op de onderzochte locaties, waaronder 20 Rode-
Lijstsoorten. Deze aantallen geven volgens de VOFF aan dat het Drentsche Aa systeem een hele 
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rijke fauna heeft en een zeer belangrijk leefgebied is Drenthe. Enkele citaten uit het Voff rapport 
(Vliegenthart, 2011) verlevendigen deze conclusie: 

• “Het grote aantal gemeten libellensoorten geeft aan dat de waterkwaliteit in het gebied op orde 
is en de soortsamenstelling van de waterkevers is karakteristiek voor een laaglandbeek. 

• Daarnaast is een nieuwe soort voor de provincie Drenthe ontdekt, de steenvlieg Nemoura 
dubitans een kritische specialist van kwelmoerassen.  

• Door de OBN-maatregelen wordt op veel plaatsen kwel vastgehouden. De tengere grasjuffer is 
op dergelijke plaatsen aangetroffen. 

• Noemenswaardig zijn de grote aantallen zompsprinkhaan op de overgang van nat naar droog 
in vrijwel alle deelgebieden.  

• De koraaljuffer lijkt zich in het beekdal te vestigen.  

• De waterspitsmuis is in slechts twee deelgebieden gevonden en de dwergmuis is goed 
vertegenwoordigd in de meeste deelgebieden.  

• Eén van de gebieden is belangrijk voor soorten van hoogveen en natte heide. Hier zijn zeer 
zeldzame soorten gevonden zoals de veenbesparelmoervlinder en de noordse glazenmaker”.  

 
Uit deze inventarisatie blijkt dat alle maatregelen die zijn getroffen op het gebied van 
landschapinrichting, beekherstel, waterkwaliteit en ecologische verbindingen hebben in de 
meeste gevallen een gunstig effect op de flora en fauna. Het gebied is daarmee een zeer 
belangrijk en compleet beeksysteem in Drenthe. 
 
VegetatiekarteringenVegetatiekarteringenVegetatiekarteringenVegetatiekarteringen    
In opdracht van Staatsbosbeheer worden geregeld vegetatiekarteringen uitgevoerd voor delen van 
de Drentsche Aa.  
 
In 2008 is ongeveer 660 hectare natuurgebied gekarteerd (Everts et al 2009). De belangrijkste 
conclusies waren. 

• De natuurwaarden zijn hoog tot zeer hoog, 

• Er zijn 45 rode lijst soorten gevonden, een hoog aantal, vergelijkbaar met de mooiste 
duingebieden van Nederland. Kamgras en Noorse zegge spannen daarbij de kroon maar ook 
Waterdrieblad, Blauwe knoop, Moeraskartelblad, Moerasstreepzaad en Spaanse ruiter allen 
kenmerkend voor trilvenen) worden veel gevonden. Ook de Brede orchis, kenmerkend voor 
dotterbloemhooiland, komt veel voor en is zeer sterk toegenomen.  

• Er is sprake van een positief beeld van de vegetatieontwikkeling die in belangrijke mate het 
gevolg is van de geleverde beheersinspanningen van SBB over de afgelopen jaren. 

• Het areaal kwelindicerende vegetaties is uitgebreid en de kwaliteit van de vegetaties is 
toegenomen, niet alleen in de lagere percelen maar ook op de hogere flanken. Fraaie 
voorbeelden daarvan zijn aanwezig langs het Gasterensche diep en het Taarlosche diep.  

• Op sommige plaatsen is het herstel volgens de auteurs zelfs spectaculair te noemen, 
bijvoorbeeld de uitbreiding van Lidsteng nabij Oudemolen.  

 
In 2009 is een kartering voor De Velden gedaan door Van de Goos en Groot. Volgens deze 
kartering lijkt het Andersche Diep, bestaande uit beekdalgrasland met lokaal een door kwel 
geïndiceerd bijzonder soortenrijk veentje, vochtiger geworden te zijn. Op de zandige flanken van 
het beekdal komen soorten van kamgrasweiden voor en deze lijken zich ook uit te breiden. 
Sommige komveentjes in de heideterreintjes zijn fraai ontwikkeld en bezitten veel kenmerkende 
soorten. 
 
Ook in 2009 is een kartering gedaan van het gebied Drentsche Aa-Ballooërveld (Van de Sande, 
2010). De auteurs benadrukken de hoge kwaliteit van het gebied.  
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• Er is een grote variatie in vegetatietypen met bijna 160 vormen. 

• De basale ecologische relaties zoals kwelstromen zijn in intact. 

• Door de vernattingsmaatregelen, plaggen en ontgronden zijn er op meerdere plaatsen meer 
kwelsoorten gekomen.  

• Uit de soortenkartering blijkt een toename van Waterkruiskruid, Bosbies en Holpijp. 

• Veldrusgrasland is duidelijk toegenomen deels als gevolg van het oppervlakkig afschrapen van 
cultuurgraslanden op de beekflanken. Kamgrasweiden komen voor en langs het Gasterse holt 
is een zeldzame vochtige variant met Moerasrolklaver aanwezig. Dotterbloemgraslanden zijn 
op de meeste plaatsen niet optimaal ontwikkeld. Blauwgraslanden en heischraalgrasland 
komen weinig voor.  

De genoemde karteringen zijn ook gebruikt voor het Beheerplan Natura2000. 
 
Natuur in Drenthe: zicht op BiodiversiteitNatuur in Drenthe: zicht op BiodiversiteitNatuur in Drenthe: zicht op BiodiversiteitNatuur in Drenthe: zicht op Biodiversiteit    
In 2012 is een uitgebreide kartering van de natuur in Drenthe uitgevoerd. De Drentsche Aa blijkt 
voor veel soorten een belangrijk verspreidingsgebied te zijn. Bijgaande kaart geeft als voorbeeld de 
ligging van halfnatuurlijke graslanden in Drenthe 

 
Figuur 2.4: Verspreiding van halfnatuurlijke graslanden in Drenthe (Zicht Biodiversiteit). 
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BroedvogeltellingenBroedvogeltellingenBroedvogeltellingenBroedvogeltellingen    
De telgroep broedvogels brengt sinds 2002 jaarlijks in beeld hoe het met de broedvogels gaat. Er 
wordt gemeten in 24 telgebieden. Bijzondere broedvogels worden geteld en er wordt nagegaan in 
hoeverre de trends te verklaren zijn als gevolg van veranderingen in het vogelbiotoop zoals 
herstelmaatregelen. 
 

 
Figuur 2.5: Ligging Broedvogel telgebieden. 

 
Soorten van opgaande landschapselementen, bos, struwelen of riet gaan vooruit sterk vooruit 
(Holenduif, Bonte vliegenvanger, Boomklever, Grote Bonte specht, Kleine Bonte specht, 
Boompieper, Roodborsttapuit, Grasmus, Grauwe klauwier, Putter, Sprinkhaanzanger, Rietzanger 
en Kleine karekiet) dan wel matig vooruit (Grote lijster, Spotvogel, Boomkruiper, Groenling, 
Geelgors en Rietgors).  
Sommige soorten van graslanden gaan ook vooruit (Veldleeuwerik, Graspieper, Gele kwikstaart), 
maar de klassieke weidevogels gaan, net als in andere delen van Nederland, sterk achteruit (Grutto 
en Scholekster) en matig achteruit (Wulp en Tureluur). 
Voor Watersnip en kwartelkoning is de Drentsche Aa een topgebied.  
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Figuur 2.6 a-d: Trends van broedvogels in de Drentsche Aa telgebieden. 
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De beverDe beverDe beverDe bever    
Na het uitzetten van de bevers in de Hunze hebben een paar van deze beesten bedacht om zich te 
vestigen in het Drentsche Aa gebied. In 2011 werden bovendien ook een aantal bevers beschikbaar 
gesteld afkomstig uit de Biesbosch en België. Deze beesten zijn in een drietal kunstburchten 
uitgezet in de Drentsche Aa. Later zijn nog een aantal bevers bijgeplaatst afkomstig uit Limburg. 
In totaal zijn er inmiddels 8 bevers uitgezet.  
 
 

 
 
Zoals het zich nu laat aanzien hebben de bevers het prima naar de zin, nu nog wachten op 
nageslacht. (www.drentslandschap.nl/natuur/bevers/herintroductie/) 
 
De komst van de bever is een goede ontwikkeling. Bevers versterken door hun gedrag de variatie in 
het gebied. Als liefhebbers van waterplanten, zwemmende grazers, helpen ze mee dichtgroeien van 
het water te vertragen en variatie in de oeverbegroeiing te krijgen. Waar bevers takken in het water 
trekken ontstaan schuilplaatsen waar veel meer dieren zoals jonge vissen, libellenlarven en allerlei 
waterinsecten een plek vinden. Door het omknagen van bomen ontstaan obstakels in de beek 
waardoor variatie in stroomsnelheid op kan treden. Dit stimuleert een actievere vormende invloed 
van het stromende water in de beek. De beekloop wordt hierdoor meer gevarieerd. Ook helpen de 
bevers met het snoeien van bomen en struiken waardoor de karakteristieke openheid beter 
behouden blijft. 
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Milieukwaliteit van de natuurgebieden: stikstofdepositieMilieukwaliteit van de natuurgebieden: stikstofdepositieMilieukwaliteit van de natuurgebieden: stikstofdepositieMilieukwaliteit van de natuurgebieden: stikstofdepositie    
Veel soorten en natuurtypen zoals korstmossen, vennen en heidevegetaties zijn gevoelig voor 
stikstofdepositie. Volgens het planbureau van de leefomgeving is de stikstofdepositie in Nederland 
sinds 1990 met 35 procent gedaald tot 2010. In 2010 bedroeg de gemiddelde stikstofdepositie in 
Drenthe circa 1.500 mol N/ha/jr. Naar verwachting zal dit afnemen tot circa 1.315 mol N/ha/jr in 
2030. Deze reductie is het gevolg van diverse nationale en internationale maatregelen om de 
emissies van stikstof te verminderen. Ook in de Drentsche Aa wordt een afname verwacht 
(Donszelman et al 2011). 

 
 

Figuur 2.7: Trend stikstofdepositie in de Drentsche Aa (Donszelman et al 2011). 
  

 

De zogenoemde kritische depositiewaarde (KDW) voor stikstof in de Drentsche Aa bedraagt voor 
de meest gevoelige typen 400 mol N/ha/jr (Dobben et al 2012) en geldt voor zeer kritische 
vegetatietypen en ecosystemen zoals bepaalde heide en vennen. De KDW wordt nu en in de 
toekomst nog ruimschoots overschreden (Drenthe in Cijfers).  
 

Ook de ammoniakconcentratie in natuurgebieden wordt in de Drentsche Aa gemeten. Uit het 
ammoniakmeetnet van het RIVM blijkt dat het gebiedsgemiddelde laag zijn ten opzichte van het 
landelijk gemiddelde. Wel zijn de meetpunten aan de rand van het natuurgebied verhoogd ten 
opzichte van het meetpunt gelegen in het midden van de Drentsche Aa. Hieruit blijkt volgens het 
RIVM dat het gebied door de directe omgeving flink wordt beïnvloed. 
 
Milieukwaliteit van de natuurgebieden: korstmossen 

Korstmossen zijn niet alleen erg gevoelig voor ammoniak (NH3) maar zijn ook een goede milieu-
indicator. In Drenthe heeft in 1991, 1998 en 2004 en 2010 een kartering plaatsgevonden van de op 
bomen groeiende korstmossen (Van de Herk, 2011).  
De ammoniak gevoelige (acidofiele) korstmossen komen primair in natuurgebieden voor. Soorten 
die juist goed gedijen op ammoniak komen in de natuurgebieden weinig voorkomen.  
 
    
    
.. 
 
 
 



  

 

47 

 

 
Figuur 2.8: Kwaliteit Drentsche Aa op basis van korstmossen 
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Tussen 1998 en 2004 wees de korstmossamenstelling nog op een sterke afname van de 
ammoniakbelasting, maar dat is bij een vergelijking tussen 2004 en 2010 niet meer het geval (Herk 
2011). In de periode tussen 2004 en 2010 is de invloed van ammoniak in Drenthe gemiddeld 
nauwelijks meer gewijzigd is (Herk 2011). 
 

 
 
 

Figuur 2.9: Ligging Wet Ammoniak Veehouderij (WAV) gebieden in de Drentsche Aa. 
 
Er zijn nog wel een aantal lokale trends te zien. In de 250 meter zone rondom de voor verzuring 
gevoelige onderdelen van de EHS (kaart Wet ammoniak en veehouderij 2010) is een lichte 
verbetering te zien als gevolg van de daar geldende emissiebeperkende maatregelen. In de Wav-
gebieden zelf is er nog steeds sprake van enige verslechtering. Ook is er een lichte verslechtering in 
de 'witte gebieden' (de niet-verzuringsgevoelige gebieden). 
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Figuur 2.10: Veranderingen kwaliteit Drentsche Aa op basis van korstmossen 
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VVVVerdrogingerdrogingerdrogingerdroging    
Verdroging van natuurgebieden is een van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van 
natuurkwaliteit in Nederland in de afgelopen decennia. Veel beleid is er op gericht om verdroging 
op te lossen. Het antiverdrogingsbeleid is in de afgelopen jaren sterk verandert en uiteindelijk als 
gevolg van de rijksbezuinigingen ook in veel gebieden in Nederland stil komen te liggen. Ook de 
manier van monitoring van verdroging is onderwerp van fel debat geweest. Dit heeft er toe geleid 
dat verdroging op meerdere manieren in beeld was en wordt gebracht.  
 
Meetnet verdroging provincie 
De provincie Drenthe heeft sinds 2010 een meetnet voor verdroging. Daarbij wordt op 20 locaties 
in detail nagegaan of de grondwaterstanden passen bij de beoogde natuurbeheertypen. In de 
periode 2010 tot 2012 is een nulmeting uitgevoerd. 
    

    
Figuur 2.11: Ligging meetpunten meetnet verdroging Drentsche Aa. 
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Uit de nulmeting blijkt (Hof, 2013): 

• De hydrologische randvoorwaarden van de huidige natuurbeheertypen en habitattypen worden 
in de voorjaarssituatie (GVG) op veel meetpunten gehaald (optimaal) of bijna 
gehaald(suboptimaal).  

• Punten waar de GVG suboptimaal is liggen vaak hoog op de flank of in een enkel geval net 
naast de beek. 

• In de zomersituatie (GLG) blijkt dat de grondwaterstand in deze periode toch vaak nog te diep 
wegzakt en worden de hydrologische randvoorwaarden voor de natuurbeheertypen en 
habitattypen vaak niet gehaald. In nabijheid van de beek zou de GLG dan tot circa 50 cm 
omhoog moeten worden gebracht om de randvoorwaarden te halen. Op de flanken is dit 
verschil groter en zit dit meer in de richting van 70 cm tot 1 meter. 

• De belangrijkste oorzaak van de lage grondwaterstanden lijkt te liggen in een te laag beekpeil. 
Op veel plaatsen wordt het beekpeil laag gehouden om landbouwpercelen bovenstrooms van 
de meetraaien te ontwateren. Ook is de beekbodem op verschillende plekken ten opzichte van 
de omliggende percelen nog te laag waardoor het beekpeil in de zomer bij lage afvoeren te diep 
wegzakt.  

• Op plekken waar zowel de randvoorwaarde voor de GVG en de GLG op de flank niet gehaald 
worden, zou ook moeten worden bekeken of natuurbeheertype wat hier is aangegeven 
hydrologisch wel haalbaar is. 

• Voor geen van de meetpunten is er een significante relatie aangetoond met de Waterwinning 
Assen. 

 

Verdroogde natuurgebieden volgens het waterbeheerplan van Hunze en Aa’s 
Het waterschap heeft in haar beheerplan een gebiedsdekkende kaart van aan te pakken gebieden 
voor verdroging opgenomen. Volgens het beheerplan 2010-2015 was in 2007 nog geen natuur 
hersteld in de Drentsche Aa . Volgens het waterbeheerplan zou in Drenthe in 2015 ca. 4.728 ha 
hersteld moeten zijn waarvan 50% in Drenthe ligt. Een groot deel hiervan ligt in de Drentsche Aa. 
In verband met de ILG bezuinigingen heeft het waterschap besloten om de uitvoering van de 
herstelprojecten volgens de TOP-lijst uit te stellen tot na 2015.  
 

Verdroging volgens de Omgevingsvisie Drenthe (Drenthe in Cijfers) 
Volgens de Omgevingsvisie Drenthe was in oktober 2012 circa de helft van het areaal van de TOP-
gebieden in Drenthe de aanpak van de verdroging uitbesteed of in uitvoering. Volgens bijgaande 
kaart loopt de uitvoering in de Drentsche Aa achter. Een groot deel van het gebied kent geen 
voortgang en slechts een kwart is verplicht (aanbesteed). 
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Figuur 2.12: Verdroogde gebieden Drentsche Aa volgens omgevingsvisie. 
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Hydrologische herstel (Dijkstra, 2011) 
De telgroep broedvogels Drentsche Aa heeft in haar rapportage van 2013 aangegeven waar sinds de 
jaren ‘90 van de vorige eeuw hydrologische herstelmaatregelen uitgevoerd zijn (Bron: 
Staatsbosbeheer). Het gaat hierbij om het dempen en het ondieper maken van sloten. Deze 
maatregelen zijn uitgevoerd ten behoeve van de ontwikkeling van de grondwaterafhankelijke 
vegetaties. Om hydrologisch herstel mogelijk te maken zijn o.a. landbouwgronden aangekocht om 
zo grondwaterstanden te verhogen en grondwaterstromen te herstellen. Volgens de telgroep is met 
name in de middenlopen gedurende de onderzoeksperiode (2002-2011) geïnvesteerd in 
hydrologisch herstel (Figuur 1.2 ). De maatregelen hebben er toe geleid dat het daar aanzienlijk 
natter is geworden. De grondwaterstand is verhoogd en uittreden van kwelwater in het maaiveld is 
weer mogelijk geworden. Lokaal zijn hier ondiepe plassen en waterhoudende slenken met slikkige 
oevers ontstaan. Bij wijze van proef zijn in het Gasterensche Diep takken en bomen aangebracht 
om de beekbodem te verhogen. Dit met als doel de drainerende werking van de beek te 
verminderen. 
 
Op basis van alle voorgaande bronnen (meetnet verdroging, waterbeheerplan, omgevingsvisie 
Drenthe en inventarisatie telgroep) blijkt dat verdroging nog een behoorlijk probleem is maar dat er 
wel al op plekken waar maatregelen genomen worden sprake van enig herstel is van de natuur. 
 
FaunaknelpuntenFaunaknelpuntenFaunaknelpuntenFaunaknelpunten    
Van de 73 faunaknelpunten in de Drentsche Aa zijn er inmiddels 39 opgelost en 2 gedeeltelijk 
opgelost. 25 knelpunten zijn nog niet opgelost en van 7 knelpunten is de status onbekend. De 
knelpunten langs de N33 zijn in 2013 bij de verdubbeling van de rijbaan aangepakt. 
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Figuur 2.13: Faunaknelpunten Drentsche Aa. 
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OverigOverigOverigOverig    
Er zijn nog tal van projecten uitgevoerd om tot een verbetering van de natuur te komen.  

• Er is een Herstelplan Stengelloze sleutelbloem. Drenthe is de enige provincie waar nog 
oorspronkelijke populaties van de Stengelloze sleutelbloem in het wild voorkomen. Het gaat 
slecht met de laatste populaties. Daarom is in het voorjaar van 2012 zaad verzameld en in de 
zomer van 2012 uitgezaaid op tien door Staatsbosbeheer zorgvuldig geselecteerde en geschikt 
geachte locaties in het Drentsche Aa-gebied. Er is een project gaande om de samenwerking 
tussen Staatsbosbeheer en vrijwilligers te versterken (Werkgroep Siepelveen in Zeegse, 
Werkgroep Appelbergen bij Glimmen, Werkgroep Heidesteeg in Schipborg, Werkgroep 
Kniphorstbosch bij Annen en Anloo). 

• Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om activiteiten op te zetten die goed zijn voor natuur 
en zorg, in een samenwerking met de Van Boeijjen groep. 

• De Drentse Boermarken. Er is in ieder dorp een Boermarke die zich ondermeer richt op 
behouden en versterken van de kwaliteit van het esdorpenlandschap, behoud en versterking 
van de biodiversiteit en natuur rondom ieder dorp. 

• Er zijn diverse organisaties voor specifieke soortengroepen (vlinderwerkgroep, 
broedvogelwerkgroep etc.) actief. 

 

2.22.22.22.2 SlotconclusieSlotconclusieSlotconclusieSlotconclusie    

 
De slotconclusies ten aanzien van natuur zijn: 

• De Drentsche Aa is een uniek natuurgebied van internationale allure. Uit de beschikbare 
gegevens blijkt nog steeds dat de Drentsche Aa veel bijzondere natuurwaarden heeft. 

• Er zijn veel projecten gericht op het verbeteren van de natuur uitgevoerd of in uitvoering. 

• De natuurkwaliteit lijkt – met de onvolledige gegevens die er zijn sinds 2007 - ten opzichte van 
2007 op hoofdlijnen gelijk gebleven en in gebieden met veel beheersmaatregelen soms ook 
verbeterd. 

• Er is een grote betrokkenheid bij mensen om bij te dragen aan het verbeteren van de natuur. 

• De realisatie van de EHS is 2 jaar getemporiseerd als gevolg van landelijke bezuinigingen, maar 
is nu weer opgepakt (Natuurpact, 18 september 2013).  

• Ook de aanpak van verdroging is door ILG-bezuinigingen stilgevallen en hier is nog een 
inhaalslag nodig. 
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3.3.3.3. Landschap en cultuurhistorieLandschap en cultuurhistorieLandschap en cultuurhistorieLandschap en cultuurhistorie    
 

Het landschap en de cultuurhistorie van de Drentsche Aa is uniek en bestaat uit de vrijuit 
kronkelende beken, het rustige plattelandskarakter en het esdorpenlandschap met het dorp, de 
essen, het beekdal en het ‘veld’. 
 
Het landschap wordt enerzijds hersteld via diverse gebiedsprojecten en daarnaast worden 
planologische instrumenten gebruikt om ontwikkelingen die ongunstig zijn voor het landschap 
tegen te gaan.  
Cultuurhistorie gaat over de geschiedenis van de gebouwde omgeving, de landschappen, tradities 
en de verhalen die erbij horen. Sinds 1 januari 2012 zijn gemeenten wettelijk verplicht om 
cultuurhistorische belangen mee te wegen in ruimtelijke vraagstukken. In 2014 stellen gemeenten 
hiervoor een ‘cultuurhistorische (beleids)waardenkaart’ vast. Deze zijn als nulmeting goed 
bruikbaar voor eventueel een volgende monitoringsrapportage Drentsche Aa. 
 
LandschapsLandschapsLandschapsLandschapsherstel in gebiedsprojectenherstel in gebiedsprojectenherstel in gebiedsprojectenherstel in gebiedsprojecten    
In meerdere projecten wordt het landschap hersteld (zie bijlage 2 voor een overzicht). Enkele 
voorbeelden zijn: 
• Landschapsherstel Anlooërdiepje en Amerdiep.  

• Inrichtingsplan Anreeperdiep – Deurzerdiep 

• Inrichting- en beheerplan De Strubben - Kniphorstbosch en Balloöerveld 

• Landgoed Huis te Glimmen 

• Zorg en Groen, in de praktijk. Voorbeeld ‘Van Boeijen’ en Staatsbosbeheer’. 
 
Ieder van deze projecten verdient een gedetailleerde beschrijving. Dat zou voor deze rapportage te 
omvangrijk worden. Daarom wordt hier slechts een project uitgelicht. 
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De Strubben-Kniphorstbosch is een uniek stuk natuur en landschap tussen Schipborg, Anloo en 
Annen, onderdeel van Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa. In 2008 is het 
Inrichtings- en Beheerplan voor het gebied opgesteld en kort daarop in uitvoering gekomen. 
De Strubben-Kniphorstbosch is bijzonder vanwege de mooie natuur én het rijke verleden. Het is 
het eerste en tot nu toe enige archeologische reservaat van Nederland. De prehistorische 
hunebedden en grafheuvels, maar ook de markengrenzen, eeuwenoude karrensporen en 
bomkraters uit de Tweede Wereldoorlog doen de benaming 'Randstad van de prehistorie' eer aan. 
De sprookjesachtige strubben, door schapenvraat grillig uitgegroeide eiken, geven het noordelijk 
deel een mystieke uitstraling. Staatsbosbeheer werkt met een vorm van beheer met begrazing door 
schapen om de strubben te behouden. 
 
Staatsbosbeheer en agrarische natuurvereniging Meander (inmiddels ANV Drenthe) hebben in 
2008 samen een plan gemaakt voor herstel van het kleinschalige houtwallenlandschap in de 
beekdalen van het Anlooërdiepje en het Amerdiep. Veel houtwallen zijn aangetast door het 
uitblijven van het noodzakelijke onderhoud. Het herstel is een zaak van lange adem: om een te 
grote kaalslag in één keer te vermijden, worden de maatregelen gespreid over minstens twintig jaar. 
Het project is uitgevoerd en geëvalueerd en mogelijk dat de ANV Drenthe met een vervolg project 
komt. 
 
HHHHerstel landschapselementenerstel landschapselementenerstel landschapselementenerstel landschapselementen    
In de Drentsche Aa is SALM http://www.anvdrenthe.nl/salm een werkgroep landschapsonderhoud 
actief. Deze werkgroep coördineert het onderhoud en herstel van landschapselementen zoals 
houtwallen, singels of poelen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door boeren die daarvoor de 
nodige kennis en ervaring in huis hebben. De landschapsploeg voert werkzaamheden uit voor 
terreinbeherende organisaties en particulieren (www.drentscheaa.nl).  
 

De essenDe essenDe essenDe essen    
Essen zijn karakteristiek voor het landschap. Kennen een eigen beschermde status met beoogd 
gebruik akkerbouw.  
Essen zijn in 2013 voor 22% in gebruik voor aardappelteelt, 15% voor graan, 32% als grasland en 
15% als maïs. Aardappelen, maïs en bloembollen zijn toegenomen. Graan en graslanden zijn 
afgenomen. Het areaal bieten is gelijk gebleven. 
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Figuur 3.1: Langgebruik essen Drentsche Aa 
 

Planologische beschermingPlanologische beschermingPlanologische beschermingPlanologische bescherming    
Met het vaststellen van de Omgevingsvisie Drenthe (juni 2010) en de bijbehorende 
Omgevingsverordening (maart 2011) zijn de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap 
Drentsche 
Aa door Provinciale Staten van Drenthe geborgd. 
 
In aanvulling hierop wordt er jaarlijks een overzicht gemaakt van activiteiten die mogelijk een 
impact kunnen hebben op het landschap. Dit overzicht wordt jaarlijks besproken in de vergadering 
van het Overlegorgaan. Doel van de bespreking is nagaan of de plannen passen binnen de filosofie 
van het Nationaal beek en esdorpenlandschap Drentsche Aa (“behoud door vernieuwing”) en hoe 
de landschappelijke kwaliteit van de plannen is gewaarborgd. 
 

Onderstaande kaart geeft een overzicht van alle locaties. Per locatie is een gedetailleerde 
beschrijving van de situatie gemaakt met ook locatieschetsen en met de inzet van het Nationaal 
landschap Drentsche Aa. 
 
Deze kaart werd ook in 2007 al jaarlijks gemaakt. Op de kaart van 2007 staan minder projecten. Dit 
weerspiegelt eerder de toegenomen gezamenlijk aandacht dan dat er sprake is van meer 
planologische druk. 
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Figuur 3.2: ligging van een aantal RO ontwikkelingen en RO projecten in de Drentsche Aa die 
mogelijk relevant zijn voor de ruimtelijke kwaliteit  
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Per project wordt er in detail bijgehouden wat er speelt en wordt dit met betrokken stakeholders 
geagendeerd. Bijgaand zijn twee voorbeelden van zulke projecten opgenomen. 
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In artikel 3.33 van de Provinciale Omgevingsverordening (POV) is aangegeven dat er in het 
Nationaal Landschap Drentsche Aa geen grootschalige infrastructuur is toegestaan. Ondanks de 
verordening en de RO gesprekken om alle ontwikkelingen in het Drentsche Aa-gebied vroegtijdig te 
signaleren, wordt er toch een nieuwe transportleiding voor drinkwater aangelegd van 
productiestation Assen naar productiestation Beilen, dwars door het Nationaal Landschap. Dit 
project van de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) is te lang ‘onder de radar’ van het 
secretariaat gebleven. Pas een paar weken voor de start van de werkzaamheden is het tracé van de 
nieuwe waterleiding besproken met WMD en adviseurs. De aannemer stond echter al in de 
startblokken. Terugdraaien van dit proces was helaas niet meer mogelijk, gezien alle doorlopen 
procedures en aanbestedingen. De WMD heeft bevestigd dat als dit eerder was besproken, deze 
leiding ook aan de westzijde van de spoorlijn Assen – Beilen aangelegd had kunnen worden. Nu 
wordt er dus een sleuf van 2,5 meter diep dwars door het Nationaal Landschap Drentsche Aa 
gegraven, waarbij zelfs een es wordt doorsneden. 
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Figuur 3.3: Tracé nieuwe waterleiding in Drentsche Aa 
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3.13.13.13.1 SlotconclusieSlotconclusieSlotconclusieSlotconclusie    

 
De slotconclusies ten aanzien van landschap zijn: 

• De Drentsche Aa is een uniek mooi landschap. 

• Er zijn veel projecten gericht op het verbeteren van het landschap uitgevoerd of in uitvoering. 

• Er zijn veel partijen betrokken bij het landschapsbeheer. 

• Er zijn geen systematische gegevens over landschapskwaliteit. 

• RO ontwikkelingen die mogelijk impact op het landschap hebben worden nauwgezet gevolgd. 
Niettemin is eind 2013 gestart met de aanleg van een nieuwe waterleiding dwars door het 
gebied. 

• De kwaliteit van het landschap lijkt – met de onvolledige gegevens die er zijn sinds 2007 - ten 
opzichte van 2007 op hoofdlijnen gelijk gebleven. 

 
 

3.23.23.23.2 Gebruikte bronnen Gebruikte bronnen Gebruikte bronnen Gebruikte bronnen     

 
GIS provincie Drenthe en Waterschap Hunze en Aa 
 
Website van Drentsche Aa: www.drentscheaa.nl 
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4.4.4.4. Vitale Vitale Vitale Vitale en gezonde en gezonde en gezonde en gezonde landbouwlandbouwlandbouwlandbouw    
 
De landbouw is belangrijk voor het Drentsche Aa gebied. Ongeveer 47% is in gebruik door de 
landbouw waarvan ongeveer de helft grasland en de helft akkerbouw. De belangrijkste gewassen 
zijn aardappelen, granen, bieten en maïs. 41% van het gebied is natuur bestaande uit natte 
natuurgebieden in de beekdalen en bossen en soms natte heide op de hoger gelegen zandgronden. 
12% is in gebruik als woongebied.  
 
Tabel 4.1: Landbouwareaal per type in de Tabel 4.1: Landbouwareaal per type in de Tabel 4.1: Landbouwareaal per type in de Tabel 4.1: Landbouwareaal per type in de Drentsche AaDrentsche AaDrentsche AaDrentsche Aa....    
Landbouwtype (2013)Landbouwtype (2013)Landbouwtype (2013)Landbouwtype (2013)    %%%%    

Aardappelen 14 

Bieten 5 

Bloembollen en -knollen 1 

Bloemkwekerijgewassen 0 

Braakland 0 

Graan 8 

Grasland 51 

Maïs 12 

Natuur tijdelijk 7 

Overig 2 

  
Toename Toename Toename Toename maïsmaïsmaïsmaïs, aardappelen en bollen., aardappelen en bollen., aardappelen en bollen., aardappelen en bollen.    
Het areaal aardappelen, maïs, bloembollen en natuurterrein is de afgelopen 9 jaar toegenomen. 
Het areaal graan, grasland en braak liggende grond is afgenomen.  
 
 
 

 
Figuur 4.1: Landbouwkundig landgebruik Drentsche Aa. 
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Figuur 4.2 a-c: Areaalveranderingen aardappelteelt, bloembollen en maïs. 
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Effect op milieuEffect op milieuEffect op milieuEffect op milieu    
De toename van maïs, aardappelen en bloembollen kan invloed hebben op de 
oppervlaktewaterkwaliteit. Volgens studies van Alterra is de stikstofbelasting van het 
oppervlaktewater vooral gerelateerd aan maïs- en akkerbouwgronden. De stikstof komt dan van 
hoger gelegen percelen in het gebied. 
 

    
    
 
 
 
De toename van akkerbouwgewassen heeft ook als bijeffect dat dit leidt tot meer invoer van mest in 
de Drentsche Aa, bijvoorbeeld uit de traditionele overschotgebieden in Zuid- en Oost-Nederland. 
Volgens CBS statistieken is de aangevoerde stikstof en fosfaat per hectare in de gemeente Tynaarlo 
in de periode 2005 tot 2011 behoorlijk toegenomen.  
 
Bij de aardappelteelt en met name 
bij de bloembollenteelt worden ook 
relatief veel 
gewasbeschermingsmiddelen 
gebruikt, die ook de afgelopen jaren 
geregeld zijn gemeten in het 
oppervlaktewater. 
 
 
 
 
 
 

Grondontsmetting brongebied 
Drentsche Aa (1 maart 2014) 

 
 

Figuur 4.3: 
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WerkgelegenheidWerkgelegenheidWerkgelegenheidWerkgelegenheid    
De werkgelegenheid in de landbouw is volgens CBS gegevens afgelopen sinds 2007 licht 
afgenomen. 
 
Tabel 4.2: Tabel 4.2: Tabel 4.2: Tabel 4.2: Banen van 12 uur of meer in de agribusinessBanen van 12 uur of meer in de agribusinessBanen van 12 uur of meer in de agribusinessBanen van 12 uur of meer in de agribusiness....    

        2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    Trend %Trend %Trend %Trend %    

Aa en Hunze 1.507 1.521 1.429 1.398 1.442 1.413 0,94 

Tynaarlo 1.012 1.056 928 954 915 875 0,86 

                

Drenthe 20.814 20.531 19.771 19.074 18.920 18.549 0,89 

Nederland 606.042 613.694 607.670 598.197 587.686 580.554 0,96 

Bron: PWR 2012, LISA 2012, CBS Landbouwtellingen 
    
Vitaliteit van de landbouwVitaliteit van de landbouwVitaliteit van de landbouwVitaliteit van de landbouw    [[ [[     
Door het LEI is recent een studie naar de vitaliteit van de landbouw uitgevoerd. De vitaliteit van de 
landbouw wordt door het LEI sinds enige jaren uitgedrukt in de SO. De SO is gerelateerd aan de 
bedrijfsgrootte. Het uitgangspunt daarbij is dat grotere bedrijven vitaler zijn. 
In Nederland is een afname van het aantal bedrijven terwijl de SO gelijk blijft of zelfs licht 
toeneemt. De SO per bedrijf neemt dan ook toe. Deze trend is in Drenthe ook te zien en ook in het 
Drentsche Aa -gebied. Ook hier is het aantal bedrijven afgenomen en de SO togenomen.  
 
Tabel 4.3: Vitaliteit landbouw, in SO waarde (LEI).Tabel 4.3: Vitaliteit landbouw, in SO waarde (LEI).Tabel 4.3: Vitaliteit landbouw, in SO waarde (LEI).Tabel 4.3: Vitaliteit landbouw, in SO waarde (LEI).    
Gebied Periode Aantal Bedrijven SO-Gebied SO / bedrijf SO-melkvee 

Nederland 2002 89077 18.385.145.486 206396 4213853114 

Nederland 2007 76731 18.312.281.213 238656 3921805181 

Nederland 2012 68748 19.042.549.515 276991 4550148987 

Drenthe 2002 4617 819.364.508 177467 287478950 

Drenthe 2007 4044 781.798.813 193323 264953889 

Drenthe 2012 3686 806.157.739 218708 315344766 

Drentsche Aa 2002 361 26.326.619 72926 15597037 
 

Drentsche Aa 2007 325 26.380.722 81171 14577353 

Drentsche Aa 2012 293 34.167.060 116611 33067573 
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Figuur 4.4: Economische vitaliteit melkveehouderij in 2012. 
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 Figuur 4.5: veranderingen economische vitaliteit melkveehouderij.  
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Figuur 4.6: Economische vitaliteit akkerbouw in 2012. 
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Figuur 4.7: Veranderingen economische vitaliteit akkerbouw.  
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Verbreding in de landbouwVerbreding in de landbouwVerbreding in de landbouwVerbreding in de landbouw    
Het aandeel bedrijven met verbredingsactiviteiten in de Drentsche Aa is hoog. Natuurbeheer, 
verkoop aan huis, stalling en recreatie komen als verbreding het meeste voor. 
 
TabelTabelTabelTabel    4.44.44.44.4: : : : Percentage bPercentage bPercentage bPercentage bedrijven met verbredingsactiviteitenedrijven met verbredingsactiviteitenedrijven met verbredingsactiviteitenedrijven met verbredingsactiviteiten    

    NederlandNederlandNederlandNederland    NederlandNederlandNederlandNederland    DrentheDrentheDrentheDrenthe    DrentheDrentheDrentheDrenthe    Drentsche Drentsche Drentsche Drentsche 
AaAaAaAa    

Drentsche Drentsche Drentsche Drentsche 
AaAaAaAa    

    2007 
(%) 

2011 
(%) 

2007 
(%) 

2011 
(%) 

2007 
(%) 

2011 
(%) 

totaaltotaaltotaaltotaal    17 29 14 24 37 52 

recreatierecreatierecreatierecreatie    3 3 3 3 8 8 

verwerkingverwerkingverwerkingverwerking    1 2 1 1 2 4 

verkoopverkoopverkoopverkoop    4 5 3 3 6 10 

zorgzorgzorgzorg    1 1 1 1 3 4 

stallingstallingstallingstalling    3 5 2 4 8 10 

natuurbeheernatuurbeheernatuurbeheernatuurbeheer    6 12 3 6 14 20 

energieenergieenergieenergie    3 4 2 4 5 5 
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 Figuur 4.8: Bedrijven met verbreding in 2012 
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Figuur 4.9 : Veranderingen bedrijven met verbreding in 2012    
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Duurzame boerenDuurzame boerenDuurzame boerenDuurzame boeren    
In de Drentsche Aa lopen er al jarenlang projecten gericht op duurzame landbouw.  

• Twintig landbouwbedrijven in het Drentsche Aa-gebied deden mee aan het project ‘Bedreven 
bedrijven’, een proef met efficiënter gebruik van meststoffen. Het lukte om rendabel te boeren 
met structuurrijk, eiwitarm voeren.  

• Het project Duurzaam Boer Blijven in Drenthe stimuleert melkveehouders te boeren via de 
kringloopbenadering. De kringloopbenadering is gericht op het zo efficiënt mogelijk omgaan 
met alles wat een rol speelt binnen de kringloop. Hierbij gaat het dan bijvoorbeeld om het voer 
van de koe, de koe zelf, de mest die wordt geproduceerd en het gebruik van de bodem. 
Daarnaast wordt gekeken naar de wijze waarop de stallen van de melkkoeien het best kunnen 
worden ingericht. Op dit moment wordt ingezet op een landelijke certificering. 

• Het project Landbouw Centraal: Voor een 20-tal akkerbouw- en melkveehouderijbedrijven zijn  
bedrijfsanalyses uitgevoerd. Doel was om gebruik van mest en gewasbeschermingsmiddelen te 
optimaliseren en verliezen richting oppervlaktewater te beperken.  
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Figuur 4.10: Aantal deelnemers projecten duurzame landbouw in de Drentsche Aa 
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Het grondwater onder bedrijven die meedoen aan het verbeteren van de nutriëntenkringloop bevat 
minder nitraat dan onder bedrijven die niet meedoen. 
 

 
 
 

 
Figuur 4.11 : Gemiddelde nitraatconcentratie grasland op zand in Drenthe 

 
Er zijn steeds meer bedrijven die meedoen aan het ANV project Functionele Agro Biodiversiteit op 
agrarische percelen en akkerranden. Uit onderzoek blijkt dat inzaaien van akkerranden met 
bepaalde bloemensoorten (en mengsels) er toe bijdraagt dat lieveheersbeestjes, zweefvliegen en 
sluipwespen veel meer bladluizen en rupsen kunnen doden dan zonder zulke bloemen. Hierdoor is 
er minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen nodig. En het zier er nog mooi uit ook. 
Volgens de deelnemers worden meer nuttige insecten, vogels en wild waargenomen in de randen.  
 

4.14.14.14.1 SlotconclusieSlotconclusieSlotconclusieSlotconclusie    

 
De slotconclusies ten aanzien van landbouw zijn: 

• De vitaliteit van de landbouw ( uitgedrukt in totale SO8) is toegenomen in de periode van 2007 
tot nu. 

• Het aantal bedrijven is afgenomen. De SO per bedrijf is toegenomen. 

                                                           
8
 De gestandaardiseerde opbrengst (SO) van een gewas of diersoort is sinds 2010 in gebruik in de EU en vervangt de 

Nederlandse Grootte_Eenheid (nge).  
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• Er is meer verbreding op de bedrijven. Natuurbeheer, verkoop aan huis, stalling en recreatie 
komen als verbreding het meeste voor. 

• Het aantal werkenden in de sector is enigszins afgenomen. 

• Er is een toename van aardappel-, maïs- en bollenteelt. 

• De toename in de genoemde teelten gaat gepaard met meer mestaanvoer en gebruik van meer 
gewasbeschermingsmiddelen. 

• Er is draagvlak voor duurzaam boer blijven en er is bij bedrijven die hier aan deelnemen 
wederom een relatief betere grondwaterkwaliteit gemeten. Het aantal deelnemers is echter 
afgenomen. 

• Er zijn steeds meer bedrijven die meedoen aan het ANV project Functionele Agro Biodiversiteit 
op agrarische percelen. 

 

4.24.24.24.2 Gebruikte bronGebruikte bronGebruikte bronGebruikte bronnennennennen    

 
Drentse Aa, een laag nutriëntenbelast zandgebied in Monitoring Stroomgebieden. Monitoring van 
nutriënten in stroomgebieden en polders. Jan Roelsma, Bas van der Grift, Marian van Dongen en 
Dorothee van Tol-Leenders.Poster  
 
Evaluatie bodemmeetnet Drentsche Aa. Alterra rapport 1911. Roelsma en Knotters 
 
Gebiedsdossier Drentsche Aa, 2013 Van Dongen, Vlaar en Brilleman-Brondijk: Gebiedsdossier 
Provincie Drenthe 2013. 
 
GIS provincie Drenthe en Waterschap Hunze en Aa 
 
Grift,B van der J. Klein, N. de Boorder en J.C. Rozemeijer, Deltares, rapportnummer 1202790-000-
BGS-0009, Reeks Monitoring Stroomgebieden 24. Grondwater bijdrage aan 
oppervlaktewaterkwaliteit in de Drentsche Aa en Schuitenbeek 
 
Jaarrapportage waterkwaliteit, 2012 Hunze en Aa 
Roelsma, J.; B. van der Grift, H.M. Mulder en T.P. van Tol-Leenders. Alterra-rapport 2218, ISSN 
1566-7197, Reeks Monitoring Stroomgebieden 25-I Nutriëntenhuishouding in de bodem en het 
oppervlaktewater van de Drentsche Aa Bronnen, routes en sturingsmogelijkheden. 
 
Landbouwgegevens Drentsche Aa. LEI, 2013. 
 
van der Bolt, F en O.F. Schoumans (eds.); Ontwikkeling van de bodem- en waterkwaliteit Evaluatie 
Meststoffenwet 2012: eindrapport ex-post. Alterra-rapport 2318. Wageningen UR. Wageningen, 
2012 
 
Website van Drentsche Aa 
 
www.anvdrenthe.nl 
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5.5.5.5. Recreatie en toerismeRecreatie en toerismeRecreatie en toerismeRecreatie en toerisme    
 
Het Drentsche Aa-gebied is de achtertuin van stad-Groningers en Assenaren. Samen met inwoners 
van Haren, Zuidlaren en andere nabije dorpen bevolken zij in de weekeinden de wandel- en 
fietspaden. Volgens een ruwe schatting trekt het gebied jaarlijks ongeveer 1 a 2 miljoen bezoekers 
inclusief de toeristische attracties. Verreweg de meeste zijn dagrecreanten en het gros komt uit de 
directe omgeving. Zij genieten van de rust, het landschap en de natuur.  
 
De recreatie kan uitgroeien tot een belangrijke bron van inkomsten en werkgelegenheid voor het 
gebied, wanneer de kansen daarvoor worden benut. Niet door grote groepen nieuwe bezoekers te 
trekken, al is enige toename volgens het BIO-plan wel gewenst en ook inpasbaar. De doelgroep 
blijft die van rustzoekers en natuurgenieters.  
Het gaat vooral om kwaliteitsverbetering: het ontwikkelen van een ruimer aanbod aan toeristische 
diensten en producten die inspelen op de vraag. Ook kunnen bezoekers beter ‘wegwijs’ worden 
gemaakt. Het ‘levend bezoekersnetwerk’ dat inmiddels is gerealiseerd, speelt hierin een grote rol. 
In plaats van een centraal bezoekerscentrum (komt) is er een netwerk van meer dan 70 
informatiepunten, dat door ondernemers in het gebied wordt ingevuld. Daarnaast wordt het 
autoverkeer van recreanten beter worden geleid. (4) Vier Toegangspoorten en zeven (7) 
knooppunten zorgen er voor dat de auto’s op de gewenste plaatsen worden gestald.  
 
Geopark de HondsrugGeopark de HondsrugGeopark de HondsrugGeopark de Hondsrug    
Het NP Drentsche Aa is gelegen in het Europese Geopark de Hondsrug. Deze markante, in de 
laatste twee ijstijden gevormde heuvelrug is het eerste Geopark in Nederland. Geoparken zijn 
gebieden met een unieke geologie en een rijke cultuurgeschiedenis. 
Bij de ontwikkeling van een Geopark staat de identiteit van het gebied centraal. Die wordt bepaald 
door de geologie, de cultuurhistorie, de huidige cultuur en de natuur van het gebied. Het 
identiteitsverhaal wordt  in samenwerking met inwoners, ondernemers en organisaties in het 
gebied verteld. Een van de beoogde effecten is dat mensen duurzamer met hun omgeving omgaan 
omdat ze meer van de oorsprong afweten. Het identiteitsverhaal dient als inspiratiebron voor de 
toekomst. Het versterken van de toeristische sector is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Het 
Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa werkt samen met het Geopark de Hondsrug. 
  
Infrastructuur van het levend bezoekersnetwerkInfrastructuur van het levend bezoekersnetwerkInfrastructuur van het levend bezoekersnetwerkInfrastructuur van het levend bezoekersnetwerk    
Het levend bezoekersnetwerk bestaande uit toegangspoorten, knooppunten en informatiepunten 
en het verkeersluw maken van enkele wegen is bijna volledig uitgevoerd. 
 
Het levHet levHet levHet levend bezoekersnetwerk: het gastheren en gastvrouwen netwerkend bezoekersnetwerk: het gastheren en gastvrouwen netwerkend bezoekersnetwerk: het gastheren en gastvrouwen netwerkend bezoekersnetwerk: het gastheren en gastvrouwen netwerk    
Het gastherennetwerk bestaat uit een informatienetwerk van gecertificeerde Drentsche Aa 
gastheren en gastvrouwen. Deze gebieds-ondernemers hebben hiervoor een cursus gastheerschap 
gevolgd en zij zijn aanspreekpunt voor het geven van gebiedsinformatie. Het gastherennetwerk 
bestaat inmiddels uit 76 deelnemers en daar hebben inmiddels meer dan 100 mensen een cursus 
gevolgd. 
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Tabel 5.1: Aantal deelnemers Gastheren en Tabel 5.1: Aantal deelnemers Gastheren en Tabel 5.1: Aantal deelnemers Gastheren en Tabel 5.1: Aantal deelnemers Gastheren en GGGGastvrouwen Drentsche Aa.astvrouwen Drentsche Aa.astvrouwen Drentsche Aa.astvrouwen Drentsche Aa.    

Bedrijfstypen Gastheren & Gastvrouwen Drentsche Aa         

Bed&Breakfast 8 

Bungalowpark 3 

Camping 17 

Fietsenmakers 2 

Groepsaccommodatie 11 

Hotel 2 

Landwinkel 7 

Landgoed 2 

Museum  4 

Paardenbedrijf 1 

Restaurant 17 

Schaapskooi 1 

TIP 2 

Zorgboerderij 2 

    
TotaalTotaalTotaalTotaal    

    
79797979    
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Figuur 5:1: Levend bezoekersnetwerk. 

    
Vitaliteit recreatiesectorVitaliteit recreatiesectorVitaliteit recreatiesectorVitaliteit recreatiesector    
Volgens Ecorys zijn de toeristische bestedingen in de gemeente Aa en Hunze toegenomen van 65 
miljoen euro in 2007 naar 81 miljoen euro in 2011. 
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Figuur 5.2: Toeristische bestedingen in miljoenen euro’s per gemeente (Ecorys 2012) 
 
 
Vanwege de aanhoudende crisis zijn consumenten meer kostenbewust waardoor het bedrag dat 
omgaat in de toeristisch-recreatieve sector in Drenthe in de periode 2009-2011 met 2% is gedaald. 
In de gemeente Aa en Hunze is niettemin zelfs in de periode 2009-2011 nog een toename 
vastgesteld van het totaal aantal bestedingen. 
 
Ecorys stelt dat het toerisme net zo veel werkgelegenheid als de bouwnijverheid levert en (fors) 
meer banen dan bijvoorbeeld transport of landbouw. Ruim 1 op de 10 banen in de provincie 
Drenthe komt voort uit de toeristische bestedingen. Voor Nederland bedraagt dit aantal 1 op de 15.  
In Aa en Hunze komt 1 op de 4 à 5 banen voor rekening van het toerisme. 
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Figuur 5.3 : Aandeel werkgelegenheid recreatiesector per gemeente. 

 
Er is in de gemeenten Aa en Hunze en Tynaarlo sinds 2007 geen toename meer in het aantal banen 
in de recreatiesector. Deze sector was tot 2007 nog wel aan het groeien. 
 
Tabel 5.2: Banen van 12 uur of meer in de vrTabel 5.2: Banen van 12 uur of meer in de vrTabel 5.2: Banen van 12 uur of meer in de vrTabel 5.2: Banen van 12 uur of meer in de vrijetijdssector.ijetijdssector.ijetijdssector.ijetijdssector.    
        2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    trendtrendtrendtrend    

Aa en Hunze 565 555 575 566 557 542 0,96 

Tynaarlo 556 536 551 567 549 524 0,94 

Drenthe 8.614 8.876 9.006 8.965 8.997 8.820 1,02 

Nederland 316.046 324.860 325.045 325.072 329.615 329.058 1,04 

Bron: PWR 2012, LISA 2012 
 
Er is in Drenthe tot 2011 een toename van 12% van de overnachtingen ten opzichte van 2007, 
terwijl er landelijk sprake is van enige afname.  
    
Tabel 5.3: Overnachtingen in logiesaccommodaties Tabel 5.3: Overnachtingen in logiesaccommodaties Tabel 5.3: Overnachtingen in logiesaccommodaties Tabel 5.3: Overnachtingen in logiesaccommodaties (x. 1.000)    
        2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    2010201020102010    2011201120112011    trendtrendtrendtrend    

Drenthe            

Overnachtingen tijdens binnenlandse vakanties 8.833 8.745 9.875 9.299 9.948 1,13 

Overnachtingen tijdens verblijfsbezoek buitenlanders* 459 390 482 489 428 0,93 

         

Nederland             

Overnachtingen tijdens binnenlandse vakanties 95.529 91.821 93.768 93.984 91.708 0,96 

Overnachtingen tijdens verblijfsbezoek buitenlanders* 27.952 25.268 25.014 26.800 27.739 0,99 

Bron: NBTC-NIPO Continu Vakantie Onderzoek, CBS Statistiek Logiesaccommodaties 
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Volgens Ecorys is ook in de laatste jaren (2009-2011) het aantal overnachtingen in de gemeente Aa 
en Hunze nog toegenomen. In sommige andere gemeenten in Drenthe was in de periode al  sprake 
van een daling in het aantal  overnachtingen. Het aantal overnachtingen in Aa en Hunze is in 2013  
ongeveer gelijk aan dat in 2011. 
    
Uit het rapport vrijetijdseconomie feiten en cijfers 2013 van de Provincie blijkt dat er wel een 
afname is van het aantal overnachtingen op campings in Drenthe. En juist voor campings blijkt er 
in Drenthe relatief veel aanbod te zijn. Vraag en aanbod in de verblijfsrecreatiesector zouden niet 
meer in evenwicht zijn. Gesteld kan worden dat er kwantitatief (meer dan) genoeg aanbod is maar 
kwalitatief nog steeds vraag is naar meer (en betere) accommodaties (de verblijfsrecreatieparadox). 
  
    

    
Figuur 5.4 : Aantal overnachtingen per type verblijfsvorm (Provincie Drenthe 2013) 

    
Economische waarde van het landschap Economische waarde van het landschap Economische waarde van het landschap Economische waarde van het landschap     
Uit onderzoek van Triple E blijkt dat het landschap van de Drentsche Aa meer opbrengt dan het 
kost.  
Het gebied trekt veel bezoekers en genereert dus omzet en het gebied heeft ook waarde omdat het 
een gunstig vestigingsklimaat vormt voor het bedrijfsleven in de omgeving. Volgens Triple E heeft 
het Nationaal Landschap Drentsche Aa een jaarlijkse bijdrage van € 73,5 miljoen omzet (meetjaar 
2009). Hier zijn ongeveer 1.150 arbeidsplaatsen mee gemoeid. De omzet per hectare is in 
vergelijking met andere gebieden aan de lage kant (Tabel 5.4). 
 
Tabel: 5.4: Omzet in 1000 euro’s voor meerdere gebieden in Nederland Tabel: 5.4: Omzet in 1000 euro’s voor meerdere gebieden in Nederland Tabel: 5.4: Omzet in 1000 euro’s voor meerdere gebieden in Nederland Tabel: 5.4: Omzet in 1000 euro’s voor meerdere gebieden in Nederland (Triple E 2010)    

    Omzet Omzet Omzet Omzet     
(in 1000 (in 1000 (in 1000 (in 1000 

euro)euro)euro)euro)    

hectarehectarehectarehectare    Omzet / hectareOmzet / hectareOmzet / hectareOmzet / hectare    

Nationaal Landschap Drentsche Aa 73.524 32.000 2,3 

Weerribben-Wieden 104.305 30.200 3,5 

Veluwe 1.488.583 190.000 7,8 

Dwingelderveld 48.447 6.100 7,9 

Lauwersmeer 36.128 5.500 6,6 

’t Gooi 120.046 14.000 8,6 

Ooster- en Westerzand 4.993 4.800 1,0 
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Bij de waarde is ook rekening gehouden met de waarde van woningen. Woningen in een groene 
omgeving zijn vaak meer waard dan hetzelfde type woningen in een niet-groene omgeving. Volgens 
Triple E stegen de huizenprijzen met 3 tot 5% bij de benoeming van een gebied tot een Nationaal 
Park. En ten slotte levert het Drentsche Aa-gebied diensten als schoon drinkwater, waterberging en 
educatie. 
Immaterieel heeft het gebied volgens Triple E ook waarde. Het gaat bijvoorbeeld om ontspanning, 
onthaasting, plezier en gezondheid. Dit geeft indirect een besparing op de kosten van 
gezondheidszorg: recreëren in het Drentsche Aa-gebied is goed voor de gezondheid.  
    
Bekendheid nationale parkBekendheid nationale parkBekendheid nationale parkBekendheid nationale park    
Uit de Nulmeting bekendheid nationale parken 2010 komt naar voren de Drentsche Aa misschien 
wel een van de mooiste parken is maar dat de lange naam “Nationaal beek- en esdorpenlandschap 
Drentsche Aa” niet erg bekend is.  De korte naam “Drentsche Aa” is  waarschijnlijk wel goed 
bekend, maar dit is niet onderzocht. Wel bekend is dat het gebied hoog wordt gewaardeerd en 
positieve associaties oproept (Bewonersonderzoeken Kien 2010). 
 

 
 
 

Figuur 5.5. Bezoekersmotief in Drentsche Aa (Grontmij 2010) 
 
De belangrijkste kwaliteiten die mensen noemden waren de natuur en de rust (Recreatieonderzoek 
Grontmij 2009). De gemiddelde waardering voor een bezoek aan het nationaal landschap is een 
8,3. De wandelmogelijkheden kreeg in het gebied dan ook het hoogste rapportcijfer. 
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Tabel 5.5: Waardering van voorzieningen Tabel 5.5: Waardering van voorzieningen Tabel 5.5: Waardering van voorzieningen Tabel 5.5: Waardering van voorzieningen (Grontmij 2010)    

AspectAspectAspectAspect    RapportcijferRapportcijferRapportcijferRapportcijfer    

Wandelmogelijkheden 8,4 

Fietsmogelijkheden 8,3 

Men- en paardrijmogelijkheden 7,7 

Aanbod parkeerplaatsen 7,7 

Informatievoorziening van het gebied 7,5 

Bewegwijzering naar het nationaal landschap 7,5 

Aanbod zitbanken 7,2 

Aanbod afvalbakken 6,8 

Aanbod voorzieningen voor minder validen 6,4 

Sanitaire voorzieningen  5,7 

 
 
Volgens het PBL is Drenthe in het algemeen gewaardeerd vanwege het groen.  
    
    

    
Figuur 5.6: Groene hotspots in Drenthe (PBL) 
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Figuur 5.7: Waardering recreatieve aspecten Drenthe (Drents Panel, 2012). 

    
Uit een opiniepeiling van het Drents Burger Panel over natuurbeleving is gebleken dat het bewaken 
van de rust en ruimte, het beheer van natuurgebieden en de drie nationale parken in Drenthe hoge 
prioriteit hebben.  
 

5.15.15.15.1 SlotconclusieSlotconclusieSlotconclusieSlotconclusie    

 
 De slotconclusies ten aanzien van recreatie zijn : 

• Het gebied mag zich verheugen in een hoge waardering vanwege de rust, ruimte en het groen 
voor wandelen en fietsen. 

• Toerisme is van groot belang voor de economie van het Drentsche Aa-gebied. 

• Het levend bezoekernetwerk is door vele betrokkenen actief opgepakt. 

• Er zijn sinds 2007 weinig veranderingen ten aanzien van het aantal werkenden in de 
recreatiesector. Wel is er een toename in het aantal overnachtingen in de gemeente Aa en 
Hunze. 

• Er is sprake van een daling in de overnachtingen op kampeerterreinen in Drenthe.  De provincie 
Drenthe heeft in 2014 opdracht gegeven voor een onderzoek naar vraag en aanbod in de 
kampeer en bungalow sector in Drenthe.  

• Voor een verdere ontwikkeling van de recreatiesector zijn weer nieuwe impulsen nodig zoals de 
zogenaamde “arrangementen met gastheren”. 
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5.25.25.25.2 Gebruikte bronnen Gebruikte bronnen Gebruikte bronnen Gebruikte bronnen     

 
GIS Drenthe 
 
Nationaal Landschap Drentsche Aa: Recreantenonderzoek 2009. Grontmij Nederland B.V. 2010 
 
NBTC-NIPO Continu Vakantie Onderzoek, CBS Statistiek Logiesaccommodaties 
 
PBL Drentse natuur in 2040: 4 kijkrichtingen 
 
Opiniepeiling Drents panel. Drentse natuurbeleving, Provincie Drenthe 2012 
 
Rapportage Bewonersonderzoek Nationaal Landschap Drentsche Aa 2010, Kien Onderzoek 
 
Toerisme in Drenthe verdient meer, Ecorys, 2012 
 
Triple E; De groene toegevoegde waarde. Over de economische kansen van de Drentsche Aa. 2010 
Vrijetijdseconomie Feiten en Cijfers 2012, Provincie Drenthe 2013. 
 
Vrijetijdseconomie, Feiten en Cijfers 2012.  Provincie Drenthe 2013. 
 
Website van Drentsche Aa 
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6.6.6.6. EnergieEnergieEnergieEnergie    en klimaaten klimaaten klimaaten klimaat    
 
Energie en klimaatbeleid wordt steeds belangrijker. Het landschap kan veranderen omdat er meer 
oog is voor de productie van duurzame energie. Daarnaast kunnen reststoffen beter gebruikt 
worden voor (duurzame) energie opwekking en tenslotte kan klimaatverandering leiden tot een 
verandering van het leefmilieu. 
De provincie heeft recent een Energiepotentie kaart vastgesteld. In de Drentsche Aa liggen volgens 
deze kaart vooral potenties voor bio-energie. 
 
EnergieopwekkingEnergieopwekkingEnergieopwekkingEnergieopwekking    
Ook in de Drentsche Aa is duurzame energie opwekking een actueel onderwerp: 
1. Er is in 2008 een biovergister gekomen in de buurt van Tynaarlo en er staat nog een 

biovergister in Hooghalen. 
2. Staatsbosbeheer past al jaren maaibeheer toe in de Drentsche Aa om de soortenrijkdom in 

stand te houden. In het project van Arcadis Assen, Provincie Drenthe, gemeente Tynaarloo, 
Waterschap Noorderzijlvest, Staatsbosbeheer, BoerenNatuur en ANV Drenthe is nagegaan of 
het mogelijk is om natuurgras uit dit gebied duurzaam inzetten voor duurzame 
energieopwekking. Uit het project blijkt dat natuurgras, berm en slootmaaisel, hout, 
houtsnippers gebruikt kunnen worden voor grootschalige opwekking van energie en/of groen 
gas en voor het maken van compost. Sinds enkele jaren wordt het gemaaide gras ook gebruikt 
voor de productie van biogas. De gasopbrengst bedraagt ongeveer 180 m3 per ton natuurgras ( 
maïs, een echt energiegewas, levert 230 m3 biogas per ton). Ongeveer de helft van het maaisel 
is geschikt voor de vergister. ‘Het restgras wordt nog steeds ondergewerkt op het binnen een 
straal van 1 kilometer.’ (zie verder: Natuurgras daar zit wat in, SBB). 

3. Volgens recent onderzoek van de ANV Drenthe komt er in de Drentsche Aa jaarlijks maximaal 
17.000 ton biomassa vrij uit de natuur, waarvan 9.000 ton hout uit bossen en 6.000 ton gras 
uit de beekdalen. Daarnaast zijn er in het gebied. Ook nog energiebronnen als bermgras (1.000 
ton/jaar), mest (in de gemeenten Aa en Hunze en Tynaarlo 530.000 ton per jaar) en hout uit 
onderhoud van laanbomen (800 ton per jaar). De berm- en natuurmaaisel en mest zijn 
geschikt voor covergistingsinstallaties. Houtige biomassa is geschikt voor thermische 
conversie naar warmte en eventueel elektriciteit. 

 
Energielandschappen.Energielandschappen.Energielandschappen.Energielandschappen.    
Onbedoeld kan energieopwekking uit gewassen leiden tot verandering van het landschap. In een 
nationaal landschap kan dat een ongewenste ontwikkeling zijn.  
Gelukkig lijkt dit nog niet systematisch aan de orde in de Drentsche Aa. Er is nog geen sprake van 
een grote verandering van het landschap voor de productie van teelten die gebruikt worden voor 
duurzame energieopwekking. Mogelijk dat de eerder genoemde toename in maïs in dit verband 
enigszins relevant is. Maïs kan namelijk prima worden gebruikt in een biovergistingsinstallatie. In 
de omgeving van de biovergister in Tynaarlo is het areaal maïs enigszins toegenomen. Maar het 
areaal maïs is in 2013 ook al weer aan het afnemen ten opzichte van 2009.  
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Figuur 6.1 a-d: Areaal Maïs rondom biovergister. 

 
 
Verminderen CO2 emissiesVerminderen CO2 emissiesVerminderen CO2 emissiesVerminderen CO2 emissies    
De Drentsche Aa kan op bescheiden schaal ook een bijdrage leveren aan het tegengaan van 
klimaatverandering. Door vernatting van de beekdalen zal er minder oxidatie van het veen optreden 
want leidt tot minder emissies van CO2 en methaan. 
 
Verandert het klimaat:Verandert het klimaat:Verandert het klimaat:Verandert het klimaat:    
Er zijn al enkele indicaties dat het klimaat in de Drentsche Aa aan het veranderen is. De 
veranderingen zijn: 

• Toename temperatuur beek  

• Verandering van de totale korstmossamenstelling (Herk, 2011). 
 

6.16.16.16.1 SlotconclusieSlotconclusieSlotconclusieSlotconclusie    

De slotconclusies ten aanzien van energie en klimaat zijn: 

• Ook in de Drentsche Aa wordt gewerkt aan duurzame energieopwekking. Er zijn twee 
biovergisters en Staatsbosbeheer levert haar natuurgras (beekdalen) nu als bron voor 
energieopwekking. 

• Er is nog geen grote verandering van het landschap als gevolg van energie. 

• Verdere ontwikkeling van natte graslanden in plaats van drogere akkerbouw in beekdalen zal 
leiden tot verminderde oxydatie van het veen en als gevolg hiervan bijdragen aan een verlaging 
van de emissie van broeikasgassen zoals methaan. 
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6.26.26.26.2 GebruiktGebruiktGebruiktGebruikte bronnen e bronnen e bronnen e bronnen     

 
Diverse brochures en interne notities Staatsbosbeheer 
 
GIS Provincie Drenthe 
 
Verwaarding biomassa uit gebied Drentsche Aa, Eindrapportage, februari. 2013, ANV Drenthe 
(voorheen ANV Meander) namens het Samenwerkingsverband Energielandschap Drentsche Aa. 
Projectnummer 1641. 
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7.7.7.7. CommunCommunCommunCommunicatie en eicatie en eicatie en eicatie en educatieducatieducatieducatie    
 
Al vanaf de start van het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa wordt er gewerkt aan 
communicatie en educatie in de Drentsche Aa. 
 
Sinds 2003 is de coördinatie in handen van het IVN dat van het ministerie de taak heeft gekregen 
om de voorlichting en de educatie in alle nationale parken vorm te geven. In het Jaarverslag 2012 is 
een eerste overzicht gegeven van alle V&E activiteiten. Het informatiecentrum Drentsche Aa vormt 
daarbij het kloppende hart van het voorlichting en educatieprogramma. Dit informatiecentrum 
bestaat uit het samenhangend geheel van toegangspoorten, knooppunten en informatiepunten, 
gecombineerd met het gidsenprogramma, de website, brochures en overige (digitale) 
informatiemiddelen. Het menselijk contact is een essentieel onderdeel hierbij. Er is zoals al eerder 
besproken een netwerk van gastheren en gastvrouwen voor bezoekers. En er zijn veel gidsen voor 
excursies in het gebied.  
 
Gastheren en gastvrouwen netwerkGastheren en gastvrouwen netwerkGastheren en gastvrouwen netwerkGastheren en gastvrouwen netwerk    
Het gastheren en gastvrouwen netwerk vormt ook voor communicatie en educatie een belangrijk 
uitgangspunt.  
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Figuur 7.1: Kaart met gastheren en gastvrouwen 
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Jaarlijks worden er cursussen gehouden om steeds meer gastheren en gastvrouwen op te leiden. In 
drie middagen en een veldexcursie worden ondernemers opgeleid tot ambassadeurs voor het 
gebied. In 2007 bedroeg het aantal Gastheren & Gastvrouwen nog 29 (svz december 2008).  
In de periode 2007- tot eind 2013 werden er gemiddeld 8 Gastheren & Gastvrouwen per jaar 
opgeleid. In 2013 zijn er inmiddels 79 Gastheren & Gastvrouwen.  
 
Gidsen en excursiesGidsen en excursiesGidsen en excursiesGidsen en excursies    
Het Nationaal Landschap Drentsche Aa beschikte in 2012 over 35 enthousiaste en kundige 
vrijwillige Drentsche Aa-gidsen. Zij geven vele excursies en assisteren bij evenementen en 
activiteiten zoals onderwijsprogramma’s. De gidsen worden jaarlijks bijgeschoold over de nieuwe 
ontwikkelingen en gebiedskennis. 
 
Het excursieprogramma bestaat jaarlijks uit zo’n uit 100 excursies waar 1150 mensen in 2012 aan 
deel hebben genomen. De excursies worden via persberichten en sociale media en de vaste IVN 
rubriek op RTV Assen aangekondigd. De gidsen komen ook regelmatig op radio en of tv. 
 
Ook worden er maatexcursies of lezingen voor (internationale) gezelschappen gehouden. 
 
DeDeDeDe    Dag van de Dag van de Dag van de Dag van de Drentsche AaDrentsche AaDrentsche AaDrentsche Aa    
Op zondag 27 mei 2012 werd de Dag van de Drentsche Aa georganiseerd in en rond de 
schaapskooi Balloo. Ruim 2000 mensen bezochten dit evenement dat ondermeer bestond uit een 
informatiemarkt, diverse wandel-, fiets, en doe-excursies en een markt met streekproducten.  
 
Promotie voor en met bewonersPromotie voor en met bewonersPromotie voor en met bewonersPromotie voor en met bewoners    
Op 15 september 2012 werd de jaarlijkse bewonersdag gehouden voor het Drentsche Aa gebied. De 
dag bestond uit korte excursies, lezingen, wandelingen en een lunch met streekproducten. De 
bewoners zijn altijd zonder uitzondering erg enthousiast om hun directe leefomgeving zo beter te 
leren kennen. 
 
In maart verzorgde de medewerker C&E een Drentsche Aa bewonerscursus. In drie avonden en een 
fietsexcursie krijgen de cursisten informatie aangeboden over het ontstaan van het Drentsche Aa 
landschap en de wijze waarop de mens hiermee is omgegaan. In totaal hebben 20 
gebiedsbewoners de cursus gevolgd in 2012. 
 
Gedurende het jaar worden er diverse thema en inloopavonden georganiseerd. In 2012 zijn er 
avonden gehouden over de wilde bij, de actualisatie van het BIO-plan 2012 en een filmavond “In 
het land van de Drentsche Aa”. 
 
InformatieInformatieInformatieInformatie    
Er zijn jaarlijks uitgaven van “Doorstroom” verschenen, een mededelingenblad voor bewoners en 
belangstellenden. De oplage van Doorstroom bedraagt 21.500 exemplaren.  
De Op Stap-krant, het magazine voor bezoekers, verschijnt jaarlijks in een oplage van 53.000 en 
wordt met veel animo gelezen en ook zeer gewaardeerd door de Gastheren & Gastvrouwen.  
Zes maal per jaar verschijnt er ook nog een digitale nieuwsbrief. Er zijn inmiddels 680 mensen op 
geabonneerd. 
 
De website www.drentscheaa.nl bevat informatie over het gebied, over ontwikkelingen en concrete 
activiteiten. De website is sinds 2006 steeds meer bezocht. Sinds 2010 gaat het om ongeveer 
100.000 bezoeken per jaar. 
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    Figuur 7.2: Bezoekers website Drentsche Aa. 

 
 
 
Naast de website wordt er inmiddels ook gebruik gemaakt van Twitter en Facebook.  
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En er zijn een aantal wandelingen in de Drentsche Aa op de Drentsche wandel app en website 
Annodrenthe.nu opgenomen. 
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Alle evenementen en excursies worden ook via persberichten bekend gemaakt. In 2012 zijn meer 
dan 150 persberichten opgesteld en verstuurd.  
En er is een Drentsche Aa fotoarchief gemaakt bestaande uit 8000 foto’s. 
 
OnderwijsOnderwijsOnderwijsOnderwijs    
Er worden jaarlijks diverse onderwijsprojecten opgesteld en uitgevoerd. In 2012 zijn drie projecten 
gedaan, waarvan twee in het basisonderwijsprojecten en 1 in het voortgezet onderwijs: 

• De Drentsche Aa Natuurspeurderstocht in de omgeving van Oudemolen. De tocht voor 
scholieren van het basisonderwijs wordt begeleid door IVN medewerkers, boswachters van 
Staatsbosbeheer en Drentsche Aa gidsen van het Nationaal Park. Bij de speurtocht leren de 
kinderen over de verschillende kenmerkende onderdelen van het beekdal Drentsche Aa. De 
speurtocht werd afgesloten met het felbegeerde Drentsche Aa natuurspeurders diploma. Twaalf 
basisscholen uit het scholennetwerk Aa en Hunze volgden dit programma. 

• Het onderwijsproject ‘woordvoerders voor de natuur’. 110 leerlingen van twee basisscholen uit 
Assen hebben deelgenomen aan een educatief programma met opdrachten en 
bedrijfsbezoeken rond het Ballooërveld. De route is in samenwerking met verschillende 
Drentsche Aa partners opgezet en uitgevoerd. De kinderen presenteerden hun bevindingen op 
school aan ouders en afgevaardigden van het Nationaal Park & Nationaal Landschap 
Drentsche Aa.  
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Foto: Lunch tijdens project “woordvoerders voor de natuur” (bron: facebook pagina Drentsche Aa) 
 
 

• Nationaal Park zoekt jong elan. Scholieren van het voortgezet onderwijs (Dr. Nassau College, 
locatie Penta te Assen) ontwikkelden een uitdagende wandelroute rond Deurze. Deze 
wandelroute is inmiddels opgenomen op de wandelapp annodrenthe.nu. 
 

7.17.17.17.1 ConclusieConclusieConclusieConclusiessss    

 
De slotconclusies ten aanzien van C&E zijn: 

• Er is veel gedaan aan communicatie en educatie. Daarbij zijn veel middelen en instrumenten 
ingezet zoals: persberichten, papieren bladen (op stap en doorstroom), internet (website) , 
social media (twitter en facebook), radio en tv presentaties, apps, digitale nieuwsbrieven, 
evenementen (dag van de Drentsche Aa), onderwijsprogramma’s, een zeer actief netwerk van 
gastheren en gastvrouwen en een rijk aanbod van gidsen en excursies. 

• Alle C&E instrumenten worden volop gebruikt door bezoekers en bewoners en de waardering is 
erg hoog. 

 

7.27.27.27.2 Gebruikte bronnenGebruikte bronnenGebruikte bronnenGebruikte bronnen    

 
Jaarverslag Drentsche Aa 
 
Website Drentsche Aa: www.drentscheaa.nl 
 
 

 



  

 

102 

 

8.8.8.8. Wonen en leefbaarheidWonen en leefbaarheidWonen en leefbaarheidWonen en leefbaarheid    
 
In het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa wonen ongeveer tienduizend mensen, 
verspreid over 16 dorpen en gehuchten. Rolde is veruit het grootste dorp. Alle andere dorpen 
hebben minder dan 1500 inwoners. Ten opzichte van het gemiddelde in Drenthe zijn er in het 
onderzoeksgebied relatief meer hoge inkomens. 
In het totale Nationaal Landschap Drentsche Aa liggen nog eens 5 dorpen, waarmee het totaal 
aantal op 21 dorpen en gehuchten komt. Hier wonen ruim 35.000 mensen. 
    
LeefbaarheidmetingLeefbaarheidmetingLeefbaarheidmetingLeefbaarheidmeting    
De bewoners hebben het mooie landschap naast de deur. En ondanks het grote aantal bezoekers is 
het gebied nog steeds een oase van rust. Dat men voor winkels en andere voorzieningen naar 
omringende grotere plaatsen moet is voor weinigen een probleem. 
Volgens de leefbarometer van het rijk scoren alle buurten in de gemeende Hunze en Aa en Tynaarlo 
en Assen die gelegen zijn in de Drentsche Aa “zeer positief” of “uiterst positief” (de hoogst 
mogelijke score). Hieruit blijkt dat het zeer goed gesteld is met de leefbaarheid. Alle buurten in de 
Drentsche Aa zijn ten opzichte van eerdere metingen tot 1999 stabiel (zie www.leefbarometer.nl). 
Er is dus geen sprake van afname van de leefbaarheid, zoals in andere buitengebieden wel het geval 
is. 
 
Vergrijzing Vergrijzing Vergrijzing Vergrijzing     
In 2012 was 16% van de bevolking in Nederland ouder dan 65 jaar. De verwachting is dat dit gaat 
toenemen tot 26% in 2040. Er is in Drenthe nu al een groter aandeel ouderen (19%). In de 
gemeente Aa en Hunze en Tynaarlo ligt dit niveau nog weer hoger namelijk 20,5 en 21,5%. Er is dus 
sprake van vergrijzing in de Drentsche Aa. Logischerwijs zouden er dan ook steeds minder 
jongeren zijn. Het aandeel 4-11 jarigen in de gemeente Aa en Hunze en Tynaarlo is in de periode 
2000-2012 slechts beperkt afgenomen.  
 
Tabel 8.1Tabel 8.1Tabel 8.1Tabel 8.1::::    Aantal 4Aantal 4Aantal 4Aantal 4----11 jarige per gemeente in de 11 jarige per gemeente in de 11 jarige per gemeente in de 11 jarige per gemeente in de Drentsche AaDrentsche AaDrentsche AaDrentsche Aa....    

    2000200020002000    2002200220022002    2004200420042004    2006200620062006    2008200820082008    2010201020102010    2012201220122012    

Aa en Hunze 2411 2556 2445 2530 2554 2504 2364 

Tynaarlo 3314 3320 3283 3257 3173 3250 3151 

 
 
Niettemin zijn in 2013 zowel de basisschool in Oudemolen (gemeente Tynaarlo) als in Schipborg 
(gemeente Aa en Hunze) gesloten. Scholen zijn belangrijke voorzieningen voor het behoud van een 
goede leefbaarheid. 
 
BewonerstevredenheidBewonerstevredenheidBewonerstevredenheidBewonerstevredenheid    
In 2010 heeft bureau Kien een bewonerstevredenheidonderzoek uitgevoerd in en rondom het 
Nationaal Park en het Nationaal Landschap. 
 
Bewoners van het Drentsche Aa Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa zijn bijna allemaal 
bekend met het gebied (98%), terwijl omwonenden in een cirkel van 2 kilometer rondom het 
Nationaal Landschap nog goed bekend zijn, zei het iets minder (88%).  
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Figuur 8.1. Door bureau Kien geïnterviewden bewoners van het Nationaal Park (blauwe stippen), 
het Nationaal Landschap (rode stippen) en rondom het nationaal park (gele stippen) 
 
Van de respondenten die het gebied wel kennen heeft een grote meerderheid een positieve 
associatie bij het Drentsche Aa gebied: het is een mooi gebied, waar goed gewandeld en gefietst 
kan worden. Door enkelen die een neutrale of negatieve associatie met het gebied hebben, wordt 
het onderhoud en het tekort aan dieren genoemd.  
 
De helft van de in- en omwonenden bezoekt het gebied zeer vaak, veelal om te bewegen. De 
bezoekers wandelen of fietsen vooral graag in het natuurgebied, bovendien genieten ze van de 
natuur en rust en ze komen er om te ontspannen en te recreëren.  
  
Zowel het gebied in het algemeen (8,0) als het beheer (7,4) van het gebied worden door de 
inwoners van alle drie de woongebieden met een ruim voldoende beoordeeld. Dit ligt net iets hoger 
als in vergelijkbare onderzoeken in NP Dwingelderveld en Drents-Friese Wold. Vooral de mooie, 
afwisselende natuur, het fietsen/wandelen en het goede onderhoud zijn voor veel mensen redenen 
voor een goede beoordeling. Tussen de verschillende woongebieden zijn geen grote verschillen te 
zien in hun beoordeling.  
 
Het Ballooërveld met schaapskooi wordt door alle groepen het vaakst genoemd als meest favoriete  
plek binnen het Drentsche Aa-gebied (circa één op de zeven). Op de tweede plek staat het beekdal  
bij Oudemolen. Een ander plekje dat wordt genoemd is Schipborg.  
    
DorpsomgevingsplannenDorpsomgevingsplannenDorpsomgevingsplannenDorpsomgevingsplannen    
In het BIO-plan is als actie opgenomen om dorpsomgevingsplannen te maken. Een DOP wordt 
met en door de bewoners gemaakt en stelt de bewoners in staat om een eigen visie te ontwikkelen 
op de door hun gewenste ontwikkeling van het dorpsgebied.  
Volgens de vorige monitoringrapportage waren er tot 2007 drie dorpsomgevingsplannen opgesteld 
(voor Anloo, Anderen en Gasteren). In de periode 2007 tot en met 2013 zijn er geen nieuwe 
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dorpsplannen opgesteld. In plaats daarvan wordt in de praktijk direct aandacht besteed aan het 
uitvoeren van uitvoeringsprojecten. Dat draagt ook direct bij aan een betere leefbaarheid. Een groot 
deel van die projecten komt daarbij voort uit ideeën, wensen en initiatieven uit de dorpen 
(dorpsbelangen en boermarken). Tabel 8.2 geeft een overzicht van alle projecten die sinds 2007 
zijn uitgevoerd. 
 
TabelTabelTabelTabel    8.28.28.28.2. . . . Overzicht leefbaarheidsprojecten Overzicht leefbaarheidsprojecten Overzicht leefbaarheidsprojecten Overzicht leefbaarheidsprojecten Drentsche AaDrentsche AaDrentsche AaDrentsche Aa    vanaf 2007.vanaf 2007.vanaf 2007.vanaf 2007.    

Afgeronde projecten Jaar 

83. Mooi zo veilig zo Anloo 2007 

84. Anderen: ontwerp dorpsommetjes 2007 

88. Brinkenplan Taarlo 2008 

93. Ontbrekende schakels dorpsommetjes Anderen 2008 

94. Onderzoek parkeerdruk Balloo 2008 

97. Natuurwerkplaats Anderen 2008 

103. "10 projecten op de plank" 2009 

108. Veldnamenfestival 2009 

117. Naoberschap Nu Grolloo 2010 

118. Belevingsonderzoek Taarlo 2010 

119. Belevingsonderzoek Assen-buitengebied 2010 

126. JOP Annen 2010 

129. Bewonersonderzoek Drentsche Aa 2010 

134. Telebrink Rolde 2011 

137. JOP Rolde 2011 

138. Dorp in 't groen Loon 2011 

140. C+B-museum Grolloo 2011 

144. Dorpshuis Gasteren 2011 

147. Assen aan de Aa 2011 

151. Cultureel programma De Amer (SEV) 2012 

155. Cultuurhistorische dorpsatlas 2012 

156. Wandelboekje dorpsommetje Anderen 2012 

160. Samenstelling dvd Ode an de Ao 2012 

166. Van dorpscafé tot MFC Eext (SEV)  2012 

171. Brink en Erf, Taarlo (verrommelingsbudget) 2012 

174. Plan Bosakkers Gasteren – landschappelijke inpassing 2011 

 
Gebiedsfonds Gebiedsfonds Gebiedsfonds Gebiedsfonds Drentsche Drentsche Drentsche Drentsche AaAaAaAa    
Het Gebiedsfonds Drentsche Aa heeft als doel om extra financiën te genereren voor de inrichting 
en het beheer van het Drentsche Aa-gebied. Bedrijven, instellingen en particulieren kunnen met 
hun bijdragen aan het fonds laten zien dat zij zich met het gebied verbonden voelen. Het fonds 
onderstreept dat het mooi houden van het gebied niet alleen een zaak is van de overheid, maar dat 
burgers, boeren, bedrijven en overheid het samen moeten doen. De middelen worden aangewend 
voor projecten die de Drentsche Aa ten goede komen. De volgende projecten hebben een bijdrage 
ontvangen vanuit het Gebiedsfonds Drentsche Aa. 

• Faunapassage Drentsche Aa – A28 nabij Glimmen 

• DVD ’Ode aan de Aa’  

• Werkgroep Siepelveen in Zeegse  

• FestiValderAa in Schipborg 

• Kleinschalige landschapselementen Haren 2013 – 2016 (Fase 2) 
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• De baak van het Ballooërveld, langs het Pieterpad 
 
Ook is er een bank die landelijk met de 12 Landschappen een overeenkomst heeft gesloten om op 
verschillende bijzondere plekken in Nederland een 'Streekrekening' tot stand te brengen. 
Uitgangspunt is dat overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen sparen tegen 
aantrekkelijke voorwaarden. De bank schenkt ook een bonus van 5% bovenop de uitgekeerde rente 
aan het Gebiedsfonds Drentsche Aa. 
 
VrijwilligersVrijwilligersVrijwilligersVrijwilligers    op de kaartop de kaartop de kaartop de kaart    
Mensen zijn betrokken bij hun dorp en het verenigingsleven bloeit. Het typeert het leven in een 
kleine dorpsgemeenschap en vormt een van de redenen waarom mensen zich hier thuis voelen. Er 
zijn zeer veel vrijwilligers actief. Er wordt binnenkort een overzichtskaart gemaakt 
(‘Vrijwilligerskaart Drentsche Aa’) om alle vrijwilligers in beeld te brengen en op de kaart te zetten. 
Daarbij zijn veel organisaties betrokken zoals de Provincie, IVN, de werkgroep Siepelveen, 
Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Drenthe, de Natuur- en Milieufederatie Drenthe, de lokale 
boermarken, Dorpsbelangen en Drentsche Aa gastheren en –vrouwen.  
 

8.18.18.18.1 ConclusieConclusieConclusieConclusiessss    

 
De slotconclusie ten aanzien van leefbaarheid zijn: 

• De leefbaarheid in de Drentsche Aa is hoog. 

• De waardering van bewoners van de Drentsche Aa voor hun gebied is hoog. 

• Er zijn veel vrijwilligers actief. 

• Het gebiedsfonds Drentsche Aa geeft extra uitvoering aan de locale betrokkenheid. 

• Er worden vele projecten gedaan om de leefbaarheid te versterken. 

• De vergrijzing in de Drentsche Aa is een aandachtspunt. 
 

8.28.28.28.2 Gebruikte bronnenGebruikte bronnenGebruikte bronnenGebruikte bronnen    

 
CBS statistieken 
 
Leefbarometer VROM, Ministerie BKZ 
 
Planbureau voor de leefomgeving 
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Bijlage 1. Bijlage 1. Bijlage 1. Bijlage 1. PPPProjecten rojecten rojecten rojecten waterschapwaterschapwaterschapwaterschap    
 
 

Maatregelen DrentsMaatregelen DrentsMaatregelen DrentsMaatregelen Drentschchchche Aae Aae Aae Aa    
    

Waterbeheerplan2010Waterbeheerplan2010Waterbeheerplan2010Waterbeheerplan2010----2015: geplande maatregelen 2009 2015: geplande maatregelen 2009 2015: geplande maatregelen 2009 2015: geplande maatregelen 2009 ----    2015201520152015    
Maatregelen Maatregelen Maatregelen Maatregelen Drentsche AaDrentsche AaDrentsche AaDrentsche Aa    Stand van zaken en nog te Stand van zaken en nog te Stand van zaken en nog te Stand van zaken en nog te 

doen (≤2015)doen (≤2015)doen (≤2015)doen (≤2015)    
gefaseerd (≥2016)gefaseerd (≥2016)gefaseerd (≥2016)gefaseerd (≥2016)    

Uit Waterbeheerplan:Uit Waterbeheerplan:Uit Waterbeheerplan:Uit Waterbeheerplan:            

3 km hermeandering Anreeperdiep, 
Deurzerdiep en Zeegserloopje. 
Hiermee worden ook de hierin 
aanwezige vismigratieknelpunten 
opgelost 

 

Eind 2012 is hiervan 3 km in 
voorbereiding. Uitvoering komt gereed 
in 2015 

 

  
Onderzoek naar beekpeil verhogende 
maatregelen en inrichting (project Beek 
op Peil) 

 

De pilot in het Gasterensche diep is 
uitgevoerd, de monitoring loopt door tot 
en met 2013 

 

 
Verdrogingsbestrijding 2000 ha Drentse 
deel (11 stuks) en 200 ha Groninger deel 
(2 stuks) 
(verhogen beekpeilen, verhoging 
grondwaterstanden, verminderen 
grondwaterwinning) 

Een deel van de verdrogingsprojecten 
zijn ingetrokken (7 stuks) en 1 stuk is 
gefaseerd. 
Drentse deel (3 stuks) en Groninger deel 
(1 stuk) zijn blijven staan. Halkenbroek 
en Eexterveld-Scheebroekerloopje zijn 
gereed en Geelbroek e.o. en 
Westerlanden-Besloten Venen zijn in 
voorbereiding. 

Verdrogingsbestrijding Rolderdiep 
 

Inrichting Rolderdiep 3 km Uitvoering is uitgesteld tot na 2015. 

 
Inrichting Rolderdiep 3 km 

afkoppelopgave gemeente Assen (0,7 
ha) 

Is gereed.  

baggeren Nijlandsloopje (gemeente 
Assen): verwijderen 1.000,00 m3 bagger 

Is gereed.  

Saneren riooloverstort HBDA 1 stuks 
(gemeente Tynaarlo) 
 

Is gereed.  

Overige maatregelen:Overige maatregelen:Overige maatregelen:Overige maatregelen:      

Opheffen 5 vismigratieknelpunten; 1x 
Zeegserloopje , 2x EVZ Geelbroek, 1x 
A28/N33 Witterdiep, Rolderdiep/N33 

Opheffen 4 vismigratieknelpunten; 1x 
Zeegserloopje , 2x EVZ Geelbroek, 1x 
A28/N33 Witterdiep, Rolderdiep/N33 
eind 2015 gereed 

 

  

Waterbeheerplan2010Waterbeheerplan2010Waterbeheerplan2010Waterbeheerplan2010----2015: geplande maatregelen 2016 e.v.2015: geplande maatregelen 2016 e.v.2015: geplande maatregelen 2016 e.v.2015: geplande maatregelen 2016 e.v.    
Maatregelen Maatregelen Maatregelen Maatregelen Drentsche AaDrentsche AaDrentsche AaDrentsche Aa te doen (≥2016)te doen (≥2016)te doen (≥2016)te doen (≥2016)     
8 km (3+1+4)hermeandering Drentsche 
Aa (Rolderdiep, Witterdiep en 
Amerdiep) 

8 km (3+4+1)hermeandering Drentsche 
Aa (Rolderdiep, Witterdiep en 
Amerdiep) 

 

Opheffen 4 vismigratieknelpunten 
(Amerdiep 2x, Rolderdiep 2x) 

Opheffen 4 vismigratieknelpunten 
(Amerdiep 2x, Rolderdiep 2x) 

 

Onderzoek naar toepasbaarheid 
resultaten van onderzoeksproject Beek 
op Peil 
 

Afhankelijk van uitkomsten monitoring.  
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Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage 2. 2. 2. 2. AAAAfgeronde projecten per themafgeronde projecten per themafgeronde projecten per themafgeronde projecten per thema    provincieprovincieprovincieprovincie    
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Bijlage afgeronde Bijlage afgeronde Bijlage afgeronde Bijlage afgeronde projecten per themaprojecten per themaprojecten per themaprojecten per thema    
   

Afgeronde projectenAfgeronde projectenAfgeronde projectenAfgeronde projecten    Periode Periode Periode Periode     JaarJaarJaarJaar    ThemaThemaThemaThema    
7.   Ontwikkelen kansenkaart Landbouw (mrt. 2003) 2003 Landbouw 
14. Ontwikkelingssenario’s Boeren voor Natuur Amerdiep (juni 2003) 2003 Landbouw 
16. Openstelling melkgeitenbedrijf/zorgboerderij Grollo (open dagen) (sept. 2003) 2003 Landbouw 
23. Oprichting vereniging Drentsche mAat  (mei 2004) 2004 Landbouw 
25. Agrarische fietsroute Rolde e.o.; kwaliteitsimpuls (juni 2004) 2004 Landbouw 
31. Bedrijfsverplaatsing Anderen en niet-agrarische heraanwending bedrijfsgebouwen (okt. 2004) 2004 Landbouw 
34. Vaststellen Integrale Kansenkaart IKK  (nov.2004) 2004 Landbouw 
36. Onderzoek naar optimalisatie waterbeheersing op landbouwbedrijven (OGOR) (jan.2005) 2005 Landbouw 
42. Gebiedsmakelaar gekoppeld aan de Landinrichtingscommissie + project 
      Rolderdiep (maart 2005) 2005 Landbouw 
54. De Boer als Gastheer : begeleiding DLG, website en open dag 2005 (eind 2005) 2005 Landbouw 
56. Stimulering streekeigen producten Drents Goed  (eind 2005) 2005 Landbouw 
57. Leer- en werktraject op zorgboerderijen (eind 2005) 2005 Landbouw 
59. IKK-uitwerking: afrastering De Strubben (eind 2005) 2005 Landbouw 
60. Procesondersteuning Boeren en Natuur Amerdiep (SGB-deel) (eind 2005) 2005 Landbouw 
64. Afronding project Bedreven Bedrijven: twee studiegroepen in Drentsche Aa- 
      gebied (april 2006 2006 Landbouw 
81. Beste praktijk boven en onder maaiveld (juni 2007) 2007 Landbouw 
82. Inschakeling LBI bij compostering natuurgras (juni2007) 2007 Landbouw 
86. Landschappelijk bouwen (fase 0) (nov. 2007) 2007 Landbouw 
105. Agrarisch landschappelijk bouwen fase 1 (juni 2009) 2009 Landbouw 
107. Procesbegeleiding Amerdiep (sept. 2009) 2009 Landbouw 
111. Boerenfietstocht (okt. 2009) 2009 Landbouw 
146. Energielandschap Drentsche Aa/oriëntatiefase (dec. 2011) 2011 Landbouw 
173. Verwaarding Biomassa uit de omgeving van de Drentsche Aa (juni 2013) 2013 Landbouw 
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Afgeronde projectenAfgeronde projectenAfgeronde projectenAfgeronde projecten    Periode Periode Periode Periode     JaarJaarJaarJaar    ThemaThemaThemaThema    
4.   Opstellen visie aquatisch leefmilieu en ecologische verbindingszones (mrt. 2003) 2003 Natuur en Landschap 
6.   Herstelplan Friese Veen (mrt. 2003) 2003 Natuur en Landschap 
8.   Opstellen natuurkansenkaart (mrt. 2003) 2003 Natuur en Landschap 
11. Natuurontwikkelingsprojecten Balloérveld, Taarlose diep, Deurzerdiep en 
      Smalbroeken (mrt. 2003) 2003 Natuur en Landschap 
17. Onderzoek knelpunten in de infra-structuur natte en droge verbindingszones (sept. 2003) 2003 Natuur en Landschap 
19. Vennenonderzoek (Kamsheide, Groote Zand) (okt. 2003) 2003 Natuur en Landschap 
24. Onderzoek waterwinning Assen         (mei 2004) 2004 Natuur en Landschap 
30. Integrale landschapsvisie Drentsche Aa (incl. cultuurhistorische verkenning) (sept. 2004) 2004 Natuur en Landschap 
35. Onderzoek waterwinning Gasselte    (maart 2004) 2004 Natuur en Landschap 
38. Afronding uitvoering div. inrichtingsmaatregelen op reservaatsgronden SBB (jan.2005) 2005 Natuur en Landschap 
41. Landschappelijke inpassing recreatiebedrijf Slootsbergen (maart 2005) 2005 Natuur en Landschap 
44. Aanleg faunapassage Gieterstraat (juni 2005) 2005 Natuur en Landschap 
45. Herstel poelen en waardevolle bomen (Landschapsbeheer Drenthe) (juni 2005) 2005 Natuur en Landschap 
46. Landschapsproject Diepstroeten (juli 2005) 2005 Natuur en Landschap 
47. Herstel boekweitveentje Gieten (juli 2005) 2005 Natuur en Landschap 
61. Inventarisatie vuursteenplaatsen (febr.2006) 2006 Natuur en Landschap 
65. Inrichting en herstel Holmers-Halkenbroek (mei 2006) 2006 Natuur en Landschap 
72. Landschappelijke inpassing Deurzerdiep (juli 2006) 2006 Natuur en Landschap 
73. Inrichting Masterplan Dijkveld (juli 2006) 2006 Natuur en Landschap 
76. Inrichting poldergebied Horstmaat (sept. 2006) 2006 Natuur en Landschap 
87. Landschapsherstelplan Amer en Anloërdiep (nov. 2007) 2007 Natuur en Landschap 
90. Ontwerp familiestijl Belvederes (febr 2008) 2008 Natuur en Landschap 
91. Herstel houtwallen Anloërdiepje en Wedbroeken (april 2008) 2008 Natuur en Landschap 
92. Inrichtingsplan De strubben-Kniphorstbosch (april 2008) 2008 Natuur en Landschap 
95. Herstel historische klinkerwegen (aug. 2008) 2008 Natuur en Landschap 
96. Aanpassing Pieterpad Anderse Diep (sept. 2008) 2008 Natuur en Landschap 
99. Taal van het Landschap (jan 2009) 2009 Natuur en Landschap 
104. Landschapsherstel Amerdiep (juni 2009) 2009 Natuur en Landschap   
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109. SIW-internationale vrijwilligersproject SBB Oudemolen (okt. 2009) 2009 Natuur en Landschap 
115. Opstellen inrichtings- en beheersplan Ballooërveld (jan. 2010) 2010 Natuur en Landschap 
121. Stadsrandzone Assen-Oost en blauw-groene kern Amelterbos (juni 2010) 2010 Natuur en Landschap 
128. SIW internationaal vrijwilligersproject Oudemolen (okt.2010) 2010 Natuur en Landschap 
130. Geldstroomanalyse Triple-E (nov.2010) 2010 Natuur en Landschap 
131. PvA gebiedsfonds Drentsche Aa (nov. 2010) 2010 Natuur en Landschap 
133. Ondersteuning werkgroep Siepelveen (jan. 2011) 2011 Natuur en Landschap 
135. Huis te Glimmen (mrt 2011) 2011 Natuur en Landschap 
141. Ontwerp eendenkooi Glimmen (nov. 2011) 2011 Natuur en Landschap 
143. SIW-project Oudemolen 2011 (nov. 2011) 2011 Natuur en Landschap 
148. Opstellen herstelplan Landgoederen Eelde-Paterswolde (febr. 2012) 2012 Natuur en Landschap 
161. Herintroductie Stengeloze sleutelbloem (nov. 2012) 2013 Natuur en Landschap 
162. Eindafrekening landschapsherstel Anlooër- en Amerdiep (ism ANV Meander) (dec. 2012) 2013 Natuur en Landschap 
163. Landschapsplan NW-zijde Ballooërveld (SEV) (dec. 2012) 2013 Natuur en Landschap 
164. SIW-project Oudemolen 2012 (aug. 22012) 2012 Natuur en Landschap 
165. Inrichting Scheebroekerloopje (ILG) (mei 2013) 2013 Natuur en Landschap 
167. Nader bureauonderzoek Celtic Fields (nov. 2012) 2013 Natuur en Landschap 
169. SIW-project Oudemolen 2013 (aug. 2013) 2013 Natuur en Landschap 
170. Inrichting Eendenkooi en Speelweide  (dec 2012) 2012 Natuur en Landschap 
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Afgeronde projectenAfgeronde projectenAfgeronde projectenAfgeronde projecten    Periode Periode Periode Periode     JaarJaarJaarJaar    ThemaThemaThemaThema    
10. Vernieuwen fietspad Oudemolen-Zeegse (mrt. 2003) 2003 Recreatie 
13. Opstellen recreatief mobiliteitsplan NBEL (juni 2003) 2003 Recreatie 
20. Planvoorbereiding recreatieve ontwikkeling “Rondje Deurzerdiep” (okt. 2003) 2003 Recreatie 
26. Afsluiting zandwegen voor gemotoriseerd verkeer: Gasteren/Schipborg/Taarlo (mei 2004 2004 Recreatie 
27. Opstellen recreatief- toeristische kansenkaart Recreatieschap (mei 2004) 2004 Recreatie 
28. Ontwikkeling bedrijfsstrategie en milieudoorlichting recreatiebedrijven (sept. 2004) 2004 Recreatie 
32. Plan van aanpak Levendbezoekersnetwerk (okt. 2004) 2004 Recreatie 
33. Knuppelbruggetjes Oudemolen (eind 2004) 2004 Recreatie 
39. LEADER-project Letterboxing (jan.2005) 2005 Recreatie 
40. Ontwerp knooppunt Oudemolen en toegangspoort Noord (febr 2005) 2005 Recreatie 
43. Groenbelicht: kennisversterking verblijfsrecreatie (maart 2005) 2005 Recreatie 
55. Voorlichtingsmateriaal streekproducten Goense (eind 2005) 2005 Recreatie 
62. Pilotcursus Gastheerschap (febr. 2006) 2006 Recreatie 
66. Restyling knapzakroutes : pilot Gasteren (mei 2006) 2006 Recreatie 
67. Beekoversteek Zeegsersteeg-Wedbroek (mei 2006) 2006 Recreatie 
74. Knooppunt Oudemolen (aug. 2006) 2006 Recreatie 
77. Voorbereiding en ontwerp van de toegangspoorten Noord, Rolde en Anloo (dec. 2006) 2006 Recreatie 
78. Voorbereiding en ontwerp fietspad Okkenveen-Noordlaarderbos en Koeweg- 
      Zeegse (dec. 2006) 2006 Recreatie 
100. Fietspad Okkenveen-Noordlaarderbosch (april 2009) 2009 Recreatie 
101. Fietspad Koeweg (Oudemolen-Zeegse) (april 2009) 2009 Recreatie 
102.Toegangspoort MTC Rolde (april 2009) 2009 Recreatie 
110. Inerpretation-analyse (okt. 2009) 2009 Recreatie 
112. Inzet V&E -coördinator voor het Levend Bezoekersnetwerk 2006-2007 (mei 2008) 2008 Recreatie 
113. Ontwerp en aanleg 5 Belvederes (oetkiekpunten) (dec. 2009) 2009 Recreatie 
114. Ontwerp Knooppunt Anderen (jan. 2010) 2010 Recreatie 
116. Recreantenonderzoek tbv monitoring Drentsche Aa (jan. 2010) 2010 Recreatie 
120. Ontwerp knooppunt Gasteren (april 2010) 2010 Recreatie 
123. Toegangspoort Anloo (juli 2010) 2010 Recreatie 
124. Knooppunt Kniphorstbosch (juli 2010) 2010 Recreatie 
125. Toegangspoort Noord ("Wedbroeken') (juli 2010) 2010 Recreatie 
132. MTB-routes Kniphortsbosch (nov.2010) 2010 Recreatie 
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136. Revitalisering knapzakroutes in Drenthe (6 in Drentsche Aa) (mrt 2011) 2011 Recreatie 
139. Knooppunt Anderen (sept. 2011) 2011 Recreatie 
142. Loop van de Drentsche Aa (nov. 2011) 2011 Recreatie 
145. Ontwerp voor Toegangspoort nabij Deurze (dec. 2011) 2012 Recreatie 
149. Brink Zeegse opstellen inrichtingsplan  (febr. 2012) 2012 Recreatie 
153. Knooppunt Gasteren (Galgenriet en Gasterse Duinen) (juli 2012) 2012 Recreatie 
154. Herinrichting Strubben-Kniphorstbos (juli 2012) 2012 Recreatie 
157. Fietspad Oude spoorbaan Assen (dec. 2012) 2012 Recreatie 
168. Familiepad Stichting Groen & Handicap  (nov 2011) 2012 Recreatie 
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Afgeronde projectenAfgeronde projectenAfgeronde projectenAfgeronde projecten    Periode Periode Periode Periode     JaarJaarJaarJaar    ThemaThemaThemaThema    
9.   Upgrading observatieruimte Ballooërveld (mrt. 2003) 2003 V&E 
21. CD-ROM van Drentsche Aa tbv infocentrum Homanshof (eind 2003) 2003 V&E 
29. Thema-nummer “In het spoor van …”: Rond de Drentsche Aa (juni 2004) 2004 V&E 
49. Cultuurhistorische wandelroute Deurzerdiep (sept.2005) 2005 V&E 
75. Promotieplan en herinrichting Homanshof  (aug. 2006) 2006 V&E 
79. Bebording en info-zuilen volgens SNP-stijl (dec. 2006) 2006 V&E 
80. Communicatieplan NBEL (april 2007) 2007 V&E 
122. Inzet V&E - coördinator voor het Levend Bezoekersnetwerk 2008- 2009 (juni 2010) 2010 V&E 
150. Continuering inzet V&E 2010-2011 (mrt 2012) 2012 V&E 
176. Continuering inzet V&E 2012-2013 (jan. 2014) 2013 V&E 
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Afgeronde projectenAfgeronde projectenAfgeronde projectenAfgeronde projecten    Periode Periode Periode Periode     JaarJaarJaarJaar    ThemaThemaThemaThema    
1.   Saneren riooloverstorten Assen, laatste fase  (dec. 2002) 2002 Water 
2.   Saneren riooloverstort Grolloo + saneren overige riooloverstorten (ROM) (dec. 2002) 2002 Water 
       + saneren overige riooloverstorten in kader van ROM 1999-2002 2002 Water 
3.   Inrichten spuitvrije zones (dec. 2002) 2002 Water 
5.   Visecologisch onderzoek/evalueren vismigratie-maatregelen (mrt. 2003) 2003 Water 
12. Onderzoek wateroverlast Amerdiep (april 2003) 2003 Water 
15. Opstellen waterkansenkaarten (sept. 2003) 2003 Water 
37. Afwateringsplan Queens Grass te Drouwen (jan.2005) 2005 Water 
50. Proefproject maaibeheer slootkanten 2004-2005 (eind 2005) 2005 Water 
51. Herstel benedenloop Drentsche Aa (koppeling met de Oude Aa) (eind 2005) 2005 Water 
52. Aanleg 13 IBA’s buitengebied Aa en Hunze (eind 2005) 2005 Water 
53. Afkoppelen regenwater en saneren riooloverstort Gasteren (eind 2005) 2005 Water 
63. Aanleg vispassage Oude Aa (nabij Meerweg, Haren)  (april 2006) 2006 Water 
68. Herstel oude meander Deurzerdiep nabij N33 (juli 2006) 2006 Water 
69. Aanvullende maatregelen Oude Amerdiep (juli 2006) 2006 Water 

70. Aanleg vispassage 1e stuw Anreperdiep  (juli 2006) 2006 Water 
71. Ecologische verbindingszone  Geelbroek-Anreperdiep (juli 2006) 2006 Water 
85. Water op Maat Elperstroom (sept. 2007) 2007 Water 
89. Soortenbeleid: vismigratie knelpunten Drentsche Aa (febr. 2008) 2008 Water 
98. Water in Bedrijf (dec. 2008) 2008 Water 
106. Beek op peil (juni 2009) 2009 Water 
127. Vismigratieknelpunten Amerdiep (okt. 2010) 2010 Water 
152. KRW-innovatieproject Zeegserlooje/Ydermadepolder (mrt 2012) 2012 Water 
172. Inrichting Fase 2 Holmers-Halkenbroek (ILG) (mei 2013) 2013 Water 
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Afgeronde projectenAfgeronde projectenAfgeronde projectenAfgeronde projecten    Periode Periode Periode Periode     JaarJaarJaarJaar    ThemaThemaThemaThema    
18. Aanleg parkeervoorziening dorpskern Amen (sept. 2003) 2003 Wonen en Leefbaarheid 
22. Ontwikkeling dorpsommetjes Oudemolen en Taarlo (dec. 2003) 2003 Wonen en Leefbaarheid 
48. Dorpsommetjes Gasteren (sept.2005) 2005 Wonen en Leefbaarheid 
58. Opstellen dorpsomgevingsplannen voor Anloo, Anderen en Gasteren (eind 2005) 2005 Wonen en Leefbaarheid 
83. Mooi zo veilig zo Anloo (juni 2007) 2007 Wonen en Leefbaarheid 
84. Anderen: ontwerp dorpsommetjes (juni 2007) 2007 Wonen en Leefbaarheid 
88. Brinkenplan Taarlo (febr 2008) 2008 Wonen en Leefbaarheid 
93. Ontbrekende schakels dorpsommetjes Anderen (mei 2008) 2008 Wonen en Leefbaarheid 
94. Onderzoek parkeerdruk Balloo (juni 2008) 2008 Wonen en Leefbaarheid 
97. Natuurwerkplaats Anderen (nov 2008) 2008 Wonen en Leefbaarheid 
103. "10 projecten op de plank" (juni 2009) 2009 Wonen en Leefbaarheid 
108. Veldnamenfestival (okt. 2009) 2009 Wonen en Leefbaarheid 
117. Naoberschap Nu Grolloo (april 2010) 2010 Wonen en Leefbaarheid 
118. Belevingsonderzoek Taarlo (april 2010) 2010 Wonen en Leefbaarheid 
119. Belevingsonderzoek Assen-buitengebied (april 2010) 2010 Wonen en Leefbaarheid 
126. JOP Annen (aug. 2010) 2010 Wonen en Leefbaarheid 
129. Bewonersonderzoek Drentsche Aa (okt 2010) 2010 Wonen en Leefbaarheid 
134. Telebrink Rolde (febr. 2011) 2011 Wonen en Leefbaarheid 
137. JOP Rolde (mrt 2011) 2011 Wonen en Leefbaarheid 
138. Dorp in 't groen Loon (juli 2011) 2011 Wonen en Leefbaarheid 
140. C+B-museum Grolloo (nov. 2011) 2011 Wonen en Leefbaarheid 
144. Dorpshuis Gasteren (nov. 2011) 2011 Wonen en Leefbaarheid 
147. Assen aan de Aa (dec. 2011) 2011 Wonen en Leefbaarheid 
151. Cultureel programma De Amer (SEV) (mei 2012) 2012 Wonen en Leefbaarheid 
155. Cultuurhistorische dorpsatlas (sept 2012) 2012 Wonen en Leefbaarheid 
156. Wandelboekje dorpsommetje Anderen (sept. 2012) 2012 Wonen en Leefbaarheid 
160. Samenstelling dvd Ode an de Ao (dec. 2012) 2012 Wonen en Leefbaarheid 
166. Van dorpscafé tot MFC Eext (SEV)   (voorjr 2014) 2012 Wonen en Leefbaarheid 
171. Brink en Erf, Taarlo (verrommelingsbudget) dec. 2012 2012 Wonen en Leefbaarheid 
174. Plan Bosakkers Gasteren – landschappelijke inpassing (okt. 2011) 2011 Wonen en Leefbaarheid 
175. Kunstproject mestsilo’s Karrenstroeten (nov. 2013) 2013 Wonen en Leefbaarheid 
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Afgeronde Afgeronde Afgeronde Afgeronde projectenprojectenprojectenprojecten    Periode Periode Periode Periode     JaarJaarJaarJaar    ThemaThemaThemaThema    
158. FestiValderAa 2012 in Schipborg (okt. 2012) 2012 Gebiedsfonds Drentsche Aa 
159. Faunapasse Drentsche Aa - A28, nabij Glimmen (nov. 2012) 2012 Gebiedsfonds Drentsche Aa 
177. Werkgroep Siepelveen in Zeegse: herhalingscursus motorketting zagen (dec. 2013) 2013 Gebiedsfonds Drentsche Aa 
178. Kunstwerk ‘Baak van het Ballooërveld’, langs het Pieterpad  (nov. 2013) 2013 Gebiedsfonds Drentsche Aa 
179. FestiValderAa 2013 in Schipborg (dec. 2013) 2013 Gebiedsfonds Drentsche Aa 

 
 



Monitoring 
Drentsche Aa
Meting 2012

De 20 Nationale Parken vertellen het verhaal  
van de  Nederlandse natuur

De Nationale Parken richten zich op:
• Bescherming en ontwikkeling van 

natuur en landschap
• Natuurgerichte recreatie
• Educatie en voorlichting
• Onderzoek

De 20 Nationale Landschappen vertellen samen  
het verhaal van Nederland

Als je de Nationale Landschappen 
bezoekt leer je Nederland pas echt 
kennen. Landschappen en onze 
identiteit zijn met elkaar verbonden. 
Bewoners en onder nemers die het 
verhaal van hun gebied ontdekken zijn 
trots op hun gebied.

De Alde Feanen

Nationaal beek- en 
esdorpenlandschap 
Drentsche Aa

Lauwersmeer

Schiermonnikoog

Duinen van Texel

Drents-Friese Wold

Weerribben-Wieden

Dwingelderveld

De Sallandse Heuvelrug

De Hoge Veluwe

 Veluwezoom
Utrechtse Heuvelrug

Oosterschelde

Grenspark 
De Zoom-Kalmthoutse Heide 

De Biesbosch

De Groote Peel

De Loonse en 
Drunense Duinen

De Meinweg

Zuid-
Kennemerland

De Maasduinen 

De 20 Nationale Parken vertellen het verhaal  
van de Nederlandse natuur

Nationale Parken
1 Schiermonnikoog
2 Lauwersmeer
3 Duinen van Texel
4 De Alde Feanen
5 Drentsche Aa
6 Drents-Friese Wold
7 Dwingelderveld
8 Weerribben-Wieden
9 Zuid-Kennemerland
10 De Sallandse Heuvelrug
11 De Hoge Veluwe
12 Veluwezoom
13 Utrechtse Heuvelrug
14 De Biesbosch
15 Oosterschelde
16 De Loonse en Drunense Duinen
17 De Maasduinen
18 De Zoom- Kalmthoutse Heide
19 De Groote Peel
20 De Meinweg
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Nationale Landschappen

1 Arkemheen-Eemland

2 Drentsche Aa

3 Gelderse poort

4 Graafschap

5 Groene Hart

6 Het Groene Woud

7 Hoeksche Waard

8 IJsseldelta

9 Laag Holland

10 Middag-Humsterland

11 Nieuwe Hollandse Waterlinie

12 Noordelijke Wouden

13 Noordoost-Twente

14 Rivierengebied

15 Stelling van Amsterdam

16 Veluwe

17 Winterswijk

18 Zuid Limburg

19 Zuiwest-Friesland

20 Zuidwest-Zeeland
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