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Partijen 
1. Nationaal Park Drentsche Aa, vertegenwoordigd 

door Hendrik Oosterveld, voorzitter van het 
Overlegorgaan Drentsche Aa, hierna te noemen 
‘Overlegorgaan’.   

2. De Hondsrug UNESCO Global Geopark, 
vertegenwoordigd door Jacob Bruintjes, voorzitter 
De Hondsrug UNESCO Global Geopark, hierna te 
noemen ‘Stichting’. 

 
 
Inleiding 
1. Het Nationaal beek- en esdorpenlandschap 

Drentsche Aa is in 2002 door de toenmalige 
minister van LNV ingesteld als Nationaal Park met 
een verbrede doelstelling. Basisfilosofie is ‘Behoud 
door vernieuwing’ . In 2007 is de begrenzing van 
het Nationaal Landschap Drentsche Aa door de 
Provincie Drenthe opgenomen in omgevingsbeleid 
en vastgelegd in de Provinciale 
Omgevingsverordening. Met het Beheer-, 
Inrichtings- en Ontwikkelingsplan Drentsche Aa 2.0 
(BIO-plan 2012 - 2020) is deze visie en werkwijze 
voor het totale Drentsche Aa-gebied door GS 
vastgesteld.  

2. Het Hondsrug gebied heeft in september 2013, tijdens het congres van het Europees Geopark 
Netwerk de status van European en Global Geopark gekregen. Daarna heeft In november 2015 
de Algemene vergadering van de Unesco besloten dat  het Hondsruggebied een Unesco 
erkenning krijgt. Het gebied is daarmee het eerste en tot op heden enige Unesco Global Geopark 
in Nederland.    

3. Het Drentsche Aa gebied beslaat een groot deel van het gebied van het Unesco Geopark de 
Hondsrug (zie kaartje). De verhalen die beide organisaties uitdragen vullen elkaar goed aan.  Voor 
het behoud van de Unesco Status en voor de herkenbaarheid bij bewoners en bezoekers is het 
noodzakelijk dat duidelijk is dat het Drentsche Aa gebied onderdeel is van het Hondsrug Unesco 
Geopark. 

4. In het Masterplan  is de samenwerking met Nationaal Park Drentsche Aa als volgt beschreven: “In 
het Hondsruggebied zijn naast het Geopark ook andere organisaties actief die zich bezighouden 
met gebiedsontwikkeling en gebiedsmarketing. Nationaal Park Drentsche Aa is hiervan de meest 
prominente. De verhalen die beide organisaties uitdragen vullen elkaar goed aan. Nationaal Park 
Drentsche Aa versterkt de gebiedskwaliteit en vertelt het gebiedsverhaal inclusief activiteiten die 
daarop aansluiten en verwijst daarbij naar en steunt op de kernwaarden van het Hondsruggebied. 
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Geopark De Hondsrug besteedt via een aantal hotspots aandacht aan het Drentsche Aa gebied 
en verwijst verder naar het verhaal en de activiteiten van het Nationaal Park. Het Nationaal Park 
informeert haar netwerk van ondernemers en bewoners actief over het UNESCO Geopark. Er is 
regelmatig afstemming tussen de diverse organisaties over praktische zaken als bebording, 
activiteiten en promotie”. 

5. Het Bidbook Nationaal Park Drentsche Aa is op 1 september 2016 vastgesteld door het 
Overlegorgaan. Hierin is deze samenwerkingsovereenkomst al aangekondigd.  
 
 

Doel van de samenwerking 
1. Het Overlegorgaan en de Stichting willen door deze samenwerking elkaar versterken. Juist ook 

omdat beide partners zich als ‘gebiedsorganisatie’ inzetten voor een overlappend werkgebied. 
Naast samenwerking is het van belang dat de eigen identiteit/sfeer/werkwijze en 
naamsbekendheid van beide gebieden geborgd is.  

2. Het Nationaal Park Drentsche Aa is partner van De Hondsrug UNESCO Global Geopark. Het 
Nationaal Park vertelt het verhaal van het Drentsche Aa-gebied en neemt daarin het verhaal van 
het Hondsrug Unesco Geopark expliciet mee. Waar mogelijk wordt het Hondsrug Unesco 
Geopark betrokken bij de uitvoering.  

3. Het Hondsrug Unesco Geopark besteed in haar communicatie aandacht aan het bijzondere 
karakter van het Drentsche Aa gebied en stemt uitvoering van projecten af met het Nationaal Park 
Drentsche Aa. 

4. Een gezamenlijk marketingstrategie in afstemming met Marketing Drenthe (en Groningen). Ook 
wordt de link gelegd met het landelijke Programma Nationale Parken (2015 – 2017) en de 
verbinding met de landelijke activiteiten van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen 
(NBTC). Daarnaast is het provinciale Programma Vrijetijdseconomie + Fietsen is voor heel 
Drenthe van belang. 

5. Het Drentsche Aa gebied is een belangrijk gebied binnen het Hondsrug Unesco Geopark. De 
hotpots in dit gebied en de informatie centra geven zowel informatie over het Drentsche Aa-gebied 
als het Hondsrug Unesco Geopark. 

 
 
Overwegingen Nationaal Park Drentsche Aa  
6. Het Overlegorgaan werkt permanent aan de kwaliteitsverbetering in het Drentsche Aa-gebied, 

door te investeren via projecten en samenwerking met alle betrokkenen. Het Programma 
Natuurlijk Platteland is voor de periode tot 2027 hiervoor een belangrijk instrument. 

7. Het Overlegorgaan steekt veel tijd (geld) en energie in het behouden en versterken van het 
interne draagvlak voor het Nationaal Park Drentsche Aa bij de bewoners. Van belang is dat de 
eigen identiteit van het Drentsche Aa-gebied behouden blijft. Voor het Nationaal Park Drentsche 
Aa is zonering van bezoekersstromen van belang. Kwetsbare gebieden worden ontzien, door 
activiteiten op die plekken te organiseren die net zo interessant zijn, maar minder kwetsbaar. Op 
deze wijze wordt gezocht naar goede balans tussen het beleven, benutten en beschermen van 
het Drentsche Aa-gebied. 

8. In de huisstijl van het Nationaal Park Drentsche Aa is inmiddels overal zichtbaar dat zij partner zijn 
an het De Hondsrug UNESCO Global Geopark. 

 
 

Overwegingen De Hondsrug UNESCO Global Geopark   
1. Stichting Geopark de Hondsrug en haar partners stellen de identiteit van het Hondsruggebied 

centraal. De bijzondere geologie, natuur en cultuurhistorie maken het Hondsrug UNESCO Global 
Geopark tot een onderscheidend gebied met internationale aantrekkingskracht.  
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2. Door meer nadruk te leggen op de UNESCO-status en de drie unieke kernwaarden wordt getracht 
meer bezoekers naar het gebied te krijgen. 

3. Masterplan De Hondsrug UNESCO Global Geopark is d.d.16 november 2016 gepresenteerd met 
ondertekening van de intentieverklaring door betrokken overheden en andere organisaties.  

4. In 2017 vindt de vierjaarlijkse evaluatie plaats door het Unesco Global Geopark Netwerk.  
5. In het Hondsruggebied zijn naast het Geopark ook andere organisaties actief die zich 

bezighouden met gebiedsontwikkeling en gebiedsmarketing. Nationaal Park Drentsche Aa is 
hiervan de meest prominente. De verhalen die beide organisaties uitdragen vullen elkaar goed 
aan.  

 
Gezamenlijke overwegingen 
1. De doelstellingen, werkwijze en doelgroepen van het Nationaal Park Drentsche Aa en het De 

Hondsrug UNESCO Global Geopark zijn voor een deel het zelfde. 
2. Vanwege de overlap in gebied en thematiek en het behoud van de Unesco status is goede 

samenwerking én afstemming tussen het Nationaal Park Drentsche Aa en het Geopark 
noodzakelijk:  

a. Een van de aandachtspunten daarbij is dat op gebied van educatie, communicatie en 
recreatie wordt voortgebouwd op bestaande structuren en voorzieningen in het Drentsche 
Aa-gebied. Belangrijk hierbij zijn de bewonerscommunicatie en communicatie richting de 
landbouwsector. Deze zijn als bijzondere doelstellingen aan het Nationaal Park Drentsche 
Aa beleid verbonden. 

b. In het Drentsche Aa-gebied kiezen we er bewust voor om ondernemers in het gebied en 
bewoners zelf de hoofdrol te geven in de communicatie met bezoekers. Het Levend 
bezoekersnetwerk Drentsche Aa (Gastheren en Gastvrouwen (ondernemers) en 
Drentsche Aa  gidsen) is een van de belangrijkste communicatiemiddelen van het 
Nationaal Park. Tegelijk zorgt het voor geleiding van de bezoekers naar de verschillende 
delen van het gebied. Het Hondsrug Unesco Geopark wil met een systeem van 
ondernemers als  ambassadeurs eenzelfde systeem opzetten (buiten het Drentsche Aa 
gebied.)   

c. Het Nationaal Park Drentsche Aa en De Hondsrug UNESCO Global Geopark hechten 
veel waarde aan de kwaliteit en het bereik van haar onderwijsprogramma’s (primair en 
voortgezet onderwijs). Doel is leerlingen – en via de leerlingen de ouders – te informeren 
over, te interesseren voor en te betrekken bij het beleid en uitvoering van beide 
organisaties. 

 
 
Afspraken 
1. Beide partijen zetten zich actief in op een goede samenwerking met elkaar en respecteren elkaars 

eigen opgaven. Om dit te bewerkstelligen worden ontwikkelingen, ideeën en projecten vroegtijdig 
met elkaar afgestemd. 

2. Promotie&marketing is voor De Hondsrug UNESCO Global Geopark een expliciete doelstelling. 
Voor het Nationaal Park Drentsche Aa is dat niet zo. De samenwerking vult elkaar zo goed aan. 
Het grote gebied van De Hondsrug kan veel meer bezoekers ontvangen, terwijl (kwetsbare delen 
van) het Drentsche Aa-gebied tegelijkertijd worden ontzien om haar kernkwaliteiten te behouden 
(rust, ruimte, stilte, duisternis etc). 

3. Bij de, voor het Hondsrug Unesco Geopark, belangrijke locatie in het Drentsche Aa gebied, de 
hotspots en bezoekerscentra wordt zoveel mogelijk in samenwerking met Drentsche Aa gebied 
aangegeven dat de plek ook onderdeel uitmaakt van het Hondsrug Unesco Geopark. 

4. Communicatie, educatie en voorlichting naar kennisinstellingen, gebiedsbezoekers, 
gebiedsbewoners en gebiedsondernemers in het Nationaal Park Drentsche Aa loopt primair via 
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het secretariaat, zodat wordt voortgebouwd op de bestaande, functionerende voorlichting- en 
educatiestructuren en voorzieningen in het Drentsche Aa gebied. De Hondsrug UNESCO Global 
Geopark focust in haar onderwijsprogramma’s op het totale Hondsrug-gebied of maakt gebruik 
van door anderen ontwikkeld materiaal, waaronder dat van het Nationaal Park Drentsche Aa.  

5. Duobranding. Beide partijen treden binnen Nationaal Park Drentsche Aa op als partners en 
verwijzen in hun uitingen (binnen het Drentsche Aa gebied) naar elkaar zoals beide logo’s in 
folders, banners en digitale uitingen (website, app etc). (Nationaal Park Drentsche Aa  zet op haar 
uitingen reeds het logo ‘partner van De Hondsrug UNESCO Global Geopark).   

6. Beide partijen houden elkaar op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op gebied van educatie 
(kennisdeling) en zijn complementair aan elkaar. 

7. Beide partijen zetten hun gidsen (Drentsche Aa en Geopark) in binnen het Geopark en Drentsche 
Aa-gebied. Zowel de Drentsche Aa-gidsen als de Geopark-gidsen kennen elkaars verhalen 
(geologie, esdorpenlandschap, beheer, organisatie etc.) en kunnen dit ook correct overdragen 
tijdens excursies.   

8. Het Gasselterveld is een gebied dat zich goed leent als ‘scharnierpunt’ tussen het Nationaal Park 
Drentsche Aa en het De Hondsrug UNESCO Global Geopark. Hier is ruimte voor recreatieve 
ontwikkelingen in het Drentsche Aa-gebied, waarbij de look&feel van van het Geopark wordt 
gehanteerd. Zie voorbeeld project ‘Flintenwaand’ dat in ontwikkeling is. 

 
 
Organisatie 
De samenwerking is goed geborgd via diverse werkrelaties: 

• Hendrik Oosterveld is lid (op persoonlijke titel) van het bestuur van de Stichting  

• Kees Folkertsma (secretaris Overlegorgaan) is (agenda)lid van de Agendacommissie Geopark De 
Hondsrug  

• Cathrien Posthumus (manager Geopark) is (agenda)lid projectgroep Drentsche Aa. 

• Geopark is lid van de werkgroep Educatie, Communicatie en Recreatie van het Nationaal Park 
Drentsche Aa  

• Partnerberaad De Hondsrug UNESCO Global Geopark zijn vertegenwoordigd. 
 
 
Ondertekening 
 
Assen/Borger, @ 2017 
 
 
Hendrik Oosterveld,      Jacob Bruintjes, 
Voorzitter Overlegorgaan Drentsche Aa  Voorzitter bestuur Stichting Geopark 
 de Hondsrug 
  
 
 
Ps In de dubbelinterview met de beide voorzitters in de Nieuwsbrief Doorstroom voorjaar 2017 willen 
de inwoners van het Drentsche Aa-gebied informeren over deze samenwerking.  
���� 22 februari 2017 DEADLINE aanleveren tekst 


