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Voorwoord

Verder op dezelfde weg, met nieuw elan!
Op 5 juli 2012 stelde het Overlegorgaan, tevens
Gebiedscommissie Drentsche Aa, het ‘Ambitiedocument
Drentsche Aa 2020’ vast. Een (tijdelijk) document waarin veel
nieuwe plannen en projecten staan die het Overlegorgaan in
de komende periode in het Drentsche Aa-gebied wil realiseren. Met die keuze voor nieuwe ambities is ook de eerste
periode van het Beheer-, Inrichtings- en Ontwikkelingsplan
(BIO-plan) voor de Drentsche Aa afgerond, het basisdocument waarop de samenwerking tot dan toe was gestoeld.
In de tien jaar van het Nationaal beek- en esdorpenlandschap is er ongelofelijk veel gebeurd. In deze periode is via
het Overlegorgaan ongeveer 30 miljoen euro geïnvesteerd in
natuur en landschap, landbouwontwikkeling, water, educatie
en leefbaarheid. Het resultaat is zichtbaar in de kwaliteitsimpuls die het landschap heeft gekregen, de vele beekherstelprojecten, een verbeterde landbouwstructuur en een betere
omgevingskwaliteit. Het gebied is aantrekkelijker geworden
voor bewoners, omwonenden en talloze recreanten. De
Drentsche Aa is op de kaart gezet als ‘het mooiste landschap
van Nederland’.
Dit mooie resultaat is mede het gevolg van onze gecoördineerde en gebiedsgerichte aanpak. “Alle neuzen dezelfde kant
op” bleek hier de belangrijkste succesfactor. Het resultaat van
de vele projecten en de investeringen die gedaan zijn tonen
aan dat deze gebiedsgerichte aanpak succesvol is geweest.
In het gebied is mede daardoor veel draagvlak ontstaan. Voor
alle bewoners en betrokkenen is dat iets om trots op te zijn.

tien jaar is het beleid dichter bij de Provincie, dus bij de
regio’s gekomen. Financiële stromen zijn opgedroogd en
nieuwe ‘verdienmodellen’ staan in de steigers. De projecten
uit het eerste BIO-plan zijn bovendien voor het overgrote
deel uitgevoerd. En het aandachtsgebied van onze werkzaamheden is met de aanwijzing als Nationaal Landschap
Drentsche Aa aanzienlijk vergroot. Om verder te kunnen was
het goed dat we in 2012 de ambities van het Nationaal beeken esdorpenlandschap hebben herijkt. Nu komt het er op
aan om nieuwe, eigentijdse acties te formuleren. U treft dit
allemaal aan in deze nieuwe versie van het BIO-plan.
Op voorhand is duidelijk dat niet alle plannen en ideeën op
korte termijn kunnen worden uitgevoerd.
Ook in het Drentsche Aa-gebied zal men de ‘tering naar
de nering’ moeten zetten. Maar in dit BIO-plan 2.0 maakt
het Overlegorgaan haar ambitie voor de toekomst in ieder
geval helder en benoemt het kansrijke ontwikkelingen en
projecten. Op basis daarvan zullen wij zoeken naar financiering. Daarbij kijken wij nadrukkelijk ook naar het realiseren
van eigen inkomsten uit het Drentsche Aa-gebied zelf, via het
Gebiedsfonds Drentsche Aa.
Kortom, aan de koers is weinig veranderd, en we gaan verder
met nieuw elan!
Ir. H. R. Oosterveld,
Voorzitter Overlegorgaan
Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa

Het is nu tijd om ook het BIO-plan zelf te herschrijven, als
nieuwe basis voor samenwerking en investeringen in het
gebied. Een versie 2.0 van het oorspronkelijke BIO-plan dus.
Aan de visie hoeft niet veel te gebeuren, die blijft in grote
lijnen dezelfde. Het bestaande beleid is en blijft uitgangspunt. Maar de omgeving is wél veranderd. In de afgelopen
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1. Inleiding
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Een nieuw BIO-plan
Op 3 juni 2002 zag het eerste Beheer-, Inrichtings- en
Ontwikkelingsplan (BIO-plan) voor de Drentsche Aa het
licht. Na tien jaar is het tijd voor een nieuwe versie. Zo’n
nieuwe versie is vooral nodig omdat het plan verouderd is
en de meeste projecten uit het eerste plan zijn uitgevoerd.
Niettemin heeft het Overlegorgaan vastgesteld dat het
BIO-plan uit 2002 op hoofdlijnen nog steeds voldoet. De
daarin beschreven visie en doelen staan nog steeds recht
overeind. De ambitie kan dan ook gehandhaafd blijven.
De inzet blijft daarmee ook in het vervolg gericht op het in
stand houden en versterken van de totale kwaliteit van het
Drentsche Aa-gebied als één geheel. Wel is er behoefte aan
een nieuwe tekst, die past bij deze tijd en die nieuwe actiepunten formuleert. Richting, tempo en maatvoering moeten
opnieuw worden gekozen en gekoppeld aan nieuwe (financiële) kansen die zich voordoen. Het nieuwe BIO-plan is dus
op de eerste plaats een actualisatie van het oude, met nieuwe
acties voor de periode 2012 – 2020.
Er is nog een reden om het BIO-plan aan te passen. Tijdens
het vorige BIO-plan is het gebied aangewezen als het
Nationaal Landschap Drentsche Aa, met een aanzienlijk
ruimere begrenzing dan het oorspronkelijke gebied waarvoor
het was geschreven. Feitelijk is de nieuwe begrenzing soepel
in het beleid van het Nationaal beek- en esdorpenlandschap
geïntegreerd. Nu het BIO-plan wordt herschreven, is het zaak
om ook de tekst hierop aan te passen.
De derde reden voor het herschrijven is het verslag van de
Visitatiecommissie Nationale Parken op 12 oktober 2012 aan
het Drentsche Aa-gebied. Hoewel in hoofdlijnen zeer positief,
bevat het advies een aantal aanbevelingen waarmee het
Overlegorgaan haar voordeel wil doen. Deze aanbevelingen
zijn in deze geactualiseerde versie verwerkt. Het advies zelf is
als bijlage bij dit plan opgenomen.

Succesvolle aanpak
De aanpak van Drentsche Aa-gebied is op de eerste plaats
een succesverhaal. In de periode van het eerste BIO-plan
is door bemiddeling van het Overlegorgaan ongeveer 30
miljoen euro in de kwaliteitsverbetering van het gebied
geïnvesteerd. Daarnaast zijn de natuurgebieden fors uitgebreid en met elkaar verbonden. Er zijn diverse beekherstelprojecten uitgevoerd. Er is een inspirerende landschapsvisie
opgesteld, die mede de basis is van de uitbreiding van het
gebied tot een Nationaal Landschap. Er is een Integrale
kansenkaart gemaakt, die ook de landbouw weer perspectief biedt. Het levend bezoekersnetwerk is op de rails gezet.
Alle riooloverstorten zijn gesaneerd. De drinkwaterwinning
6

Zuidlaren is gesloten en de capaciteit van de winningen in
Gorecht en bij Loon zijn sterk verminderd. Maar bovenal
geldt dat de gebiedsgerichte aanpak van het Nationaal beeken esdorpenlandschap zich kan verheugen op een breed
draagvlak. Wel is er blijvende zorg over de toenemende
invloed van regionale, landelijke en Europese invloeden die
zorgen voor vervlakking en verlies aan identiteit en betekenis
van het gebied. Daarom blijven een alerte houding en actief
investeren in het gebied noodzakelijk.
In het Overlegorgaan zijn alle bestuurders van de betrokken
instanties, eigenaren en beheerders vertegenwoordigd:
• Provincie Drenthe
• Gemeenten Aa en Hunze, Assen, Haren en Tynaarlo
• Waterschap Hunze en Aa’s
• Staatsbosbeheer
• Recreatiesector (Recron en Recreatieschap)
• Natuur- en Milieufederatie Drenthe, mede namens Het
Drentse Landschap en Natuurmonumenten
• Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO-Noord)
• Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD)
• Waterbedrijf Groningen, mede namens de WMD
• Ministerie van EZ (adviseur)

Een nationaal park met verbrede doelstelling
Toen de toenmalige minister Veerman het Nationaal beeken esdorpenlandschap Drentsche Aa op 4 december 2002
instelde, deed hij dat op basis van het eerste BIO-plan uit
2002. De instelling gebeurde binnen het regime van de
nationale parken. Tot dan toe bestonden nationale parken
uitsluitend uit grote, aaneengesloten natuurgebieden. Het
Nationale beek- en esdorpenlandschap werd in 2002 echter
voor ongeveer de helft in beslag genomen door andere
vormen van grondgebruik, veelal agrarische gronden. Ook
lagen en liggen er hele dorpen in het aangewezen gebied.
De aanwijzing was dus een experiment, opgezet omdat men
dacht dat de kenmerkende waarden met deze menging beter
zouden kunnen worden bewaard. Met terugwerkende kracht
kunnen wij nu zeggen dat dit inderdaad zo heeft gewerkt. De
keus voor een ‘nationaal park met een verbrede doelstelling’1
heeft het unieke Drentsche Aa-gebied sindsdien een impuls

1

In de Nederlandse Staatscourant van 16 maart 2001 definieerde de
toenmalige Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
bij de instelling van de voorlopige adviescommissie voor het nationaal
beek- en esdorpenlandschap de verbrede doelstelling als volgt: “De
verbrede aanpak houdt in dat de doelen van de landbouw ontwikkeld
worden in relatie met de doelen van natuur, cultuurhistorisch landschap
en recreatie, en dat tevens aandacht wordt gegeven aan milieukwaliteit,
drinkwaterwinning, waterhuishouding en aande productie van schoon
water”.

gegeven door nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken en
tegelijkertijd de bijzondere kwaliteitskenmerken te versterken.
De Visitatiecommissie Nationale Parken, die het gebied op 12
oktober 2012 bezocht, schreef hierover
“ … dat de verbrede doelstelling misschien wel de belangrijkste
succesfactor is geweest voor de ontwikkeling van het Nationale
Park. Zonder deze verbreding was men waarschijnlijk niet zo
ver gekomen als men nu is. De verbrede doelstelling zoals hier
vormgegeven zou voor andere parken ook wel eens een interessante optie kunnen zijn”.

eerste instantie gemaakt voor het kleinere Nationaal beeken esdorpenlandschap Drentsche Aa. Alle drie zijn in het
Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Drentsche Aa
(2007) gebruikt om het Nationaal Landschap nader vorm te
geven. Met dit Uitvoeringsprogramma is de werkwijze in het
gehele Drentsche Aa-gebied, zoals die vanaf 2002 vorm en
inhoud is gegeven, door de Provincie Drenthe geformaliseerd
en vervolgens ook opgenomen in de Omgevingsvisie Drenthe
(2010) en de Omgevingsverordening Drenthe (2011)

Anno 2013 hanteert het Overlegorgaan als algemen
toekomstbeeld voor het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa dat het een duurzaam functionerend
beek- en esdorpenlandschap zou moeten zijn. Duurzaam
heeft hierin de drieledige betekenis van economisch vitaal,
ecologisch houdbaar en sociaal aanvaardbaar. De diverse
gebruiksfuncties (natuur, landbouw, recreatie) dienen zich
volgens dit orgaan te ontwikkelen in onderlinge samenhang
en in overeenstemming met de structuur van het gebied. Ook
de voorstellen en oplossingsrichtingen vanuit het BIO-plan
dienen levensvatbaar, op termijn houdbaar en sociaal
aanvaardbaar te zijn. Daarmee staat de verbrede doelstelling
nog recht overeind!

Van Nationaal Park naar Nationaal Landschap
Sinds de vaststelling van de Nota Ruimte door de Eerste
Kamer op 17 januari 2006 is de Drentsche Aa officieel een
Nationaal Landschap. Het Rijk heeft hiervoor het gehele
stroomgebied aangewezen. Waar in het eerste BIO-plan
nog werd voorgesteld om met een nationaal park van een
bescheiden omvang van start te gaan, deze begrenzing in de
loop van de tijd te evalueren en het gebied desgewenst uit te
breiden tot het gehele stroomgebied, is dat met de aanwijzing door het Rijk dus achterhaald.
Het Drentsche Aa-gebied is nu een van de twintig gebieden
met de status van ‘Nationaal Landschap’ in Nederland.
Dergelijke gebieden hebben als doel de kwaliteiten
te behouden, duurzaam te beheren en te versterken.
Uitgangspunt voor het ruimtelijk beleid is, net als in het
Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa‘Behoud
door ontwikkeling’. In de Nota Ruimte (2006) worden
Nationale Landschappen omschreven als “gebieden met
internationaal zeldzame of unieke en nationaal kenmerkende
landschapskwaliteiten, en in samenhang daarmee bijzondere
natuurlijke en recreatieve kwaliteiten”. In algemene zin geldt
het uitgangspunt dat ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk
zijn, mits de kernkwaliteiten worden behouden of versterkt
(de ‘ja, mits-benadering’).
De specifieke kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap
Drentsche Aa zijn inmiddels – als één van de projecten uit
het vorige BIO-plan, voor het gehele stroomgebied uitgewerkt
in de Landschapsvisie Drentsche Aa. Andere invullingen van
de visie, zoals het opstellen van een Integrale Kansenkaart
en een Plan van Aanpak Levend bezoekersnetwerk, zijn in

Figuur1. Uitbreiding van het werkgebied: van Nationaal Park (oranje)
naar Nationaal Landschap Drentsche Aa (oranje + groen)

Actualiseren van het BIO-plan
Dit tweede BIO-plan is opgezet voor de periode van 2012 tot
2020. Doelen en werkwijze gelden voor het gehele gebied
dat is aangewezen als Nationaal Landschap Drentsche Aa.
Veel van de visie is onveranderd gebleven ten opzichte van
het eerste plan. Het bestaande beleid is voorts ook uitgangspunt voor het nieuwe plan. De plannen en projecten zijn wel
grotendeels vernieuwd.
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2. Gebiedsbeschrijving

Het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa
ligt in het noordoosten van de provincie Drenthe, een klein
gedeelte van de provincie Groningen hoort er ook bij. Een
kaart vindt u in Bijlage 2 van dit document.
Het gebied komt globaal overeen met het stroomgebied
van het bekenstelsel van de Drentsche Aa. Het Drentsche
Aa-gebied is 34.112 ha groot. Daarvan bestaat ongeveer de
helft uit landbouwgronden en 42 procent uit bos en natuurgebieden. Er wonen ruim 35.650 mensen in het gebied
(situatie 2012, zie bijlage 4).

Een unieke identiteit, … maar niet
vanzelfsprekend
Het Drentsche Aa-gebied heeft ten opzichte van de rest
van Nederland een geheel eigen sfeer en identiteit. Op de
eerste plaats valt het gebied op door de bijzondere variatie
aan vaak gave landschappen en bijzondere natuur. Wat dit
betreft behoort het gebied tot de landschappelijke en ecologische pareltjes van Nederland. Niet voor niets is dit gebied,
samen met het Geuldal in Limburg, door het publiek met het
maximale aantal van vijf sterren uitgeroepen tot het mooiste
landschap van Nederland! Er zijn maar weinig gebieden
waar de samenhang van bodem, stromend water, natuur en
landgebruik zo compleet, zo historisch en zo dooraderd is als
in dit gebied. De aanduiding Nationaal beek- en esdorpenlandschap is dan ook terecht.
In de Nota Ruimte zijn de volgende kernkwaliteiten benoemd
van het Nationaal Landschap Drentsche Aa:
• De grote mate van kleinschaligheid;
• vrij meanderende beken;
• het samenhangende complex van essen, bossen, heiden
en moderne ontginningen.
“Dit zeer kleinschalige laaglandbeek en essen landschap wordt
gekarakteriseerd door vrij meanderende beken. De beekdalen
zelf kenmerken zich door, met vaak door wallen en singels
omzoomde weiden en hooilanden. Op de hogere gronden
bevinden zich de essen en dorpen, omgeven door grotere ontginningen en de vroegere woeste gronden in de vorm van bossen en
heiden. De agrarische geschiedenis is goed te herkennen in dit
landschap door de samenhang
tussen verschillende elementen. Zeer bijzonder zijn de opvallend
lineair gegroepeerde grafheuvels langs prehistorische wegen.“
Deze kernkwaliteiten zijn voor deze rijksnota leidend voor de
ruimtelijke ontwikkeling.
Daarnaast vraagt de Nota Ruimte specifiek aandacht voor
de toeristisch-recreatieve betekenis van het Nationaal
Landschap Drentsche Aa, aansluitend bij deze kernkwaliteiten.
8

Samenhang vormt het gebied
Het Drentsche Aa-gebied is een overwegend agrarisch
cultuurlandschap in een van oorsprong bos- en waterrijk
landschap. De ontstaansgeschiedenis van dat landschap
is op veel plaatsen nog goed herkenbaar, vaak beter dan
elders in Nederland. Bijzonder is de typerende onderlinge
rangschikking van de diverse landschappelijke onderdelen.
Deze is in grote lijnen aan te duiden als een combinatie
van esdorpen, essen en madelanden, maar in werkelijkheid
zijn de elementen veel specifieker en complexer met elkaar
verbonden. Ook is er veel lokale variatie. Binnen het gebied
komen levensgemeenschappen voor van beken, beekdalen,
heide- en stuifzandgebieden, vennen, bossen, houtwallen,
singels en agrarisch gebied. Tussen deze levensgemeenschappen bestaat een nauwe ecologische samenhang. De
rijkdom aan soorten is bijzonder groot, waaronder veel
beschermde en zeldzame soorten. De huidige natuurwaarde
wordt gevormd door enerzijds de gevarieerde bodemopbouw en anderzijds de specifieke grond- en oppervlaktewatersystemen en het vroegere respectievelijk huidige
agrarische gebruik. Natuur, water en landbouw zijn daarmee
in het Drentsche Aa-gebied gelijkwaardige dragers van
het landschap. Daarnaast bevinden zich in het gebied een
aantal dorpen. Deze versterken het karakter van een ‘levend
landschap’. Niettemin kenmerkt het gebied zich door een
relatieve rust, zelfs al ligt het onder de rook van plaatsen als
Groningen en Assen.

Figuur2. Schematische weergave van een kenmerkend beek- en esdorpenlandschap

De vormende invloed van het water

Laaglandbeken
Beken in Nederland stromen langzaam. Dat komt door een
gering hoogteverschil en door de veelal zandige bodem.
Door deze trage afstroming en de zachte, vervormbare ondergrond kronkelen dergelijke beken van nature wijd door
het lage land. Bijna alle beken in Nederland zijn echter in
de loop der tijd rechtgetrokken. De beken van de Drentsche Aa vormen hierop een belangrijke uitzondering. Maar
niet volledig. Want ook in de het Drentsche Aa-gebied
komen nog veel rechtgetrokken beekdelen voor, met kunstmatige oevers en gestuwde waterpeilen. Dat heeft deels te
maken met het gebruik als hoog-geleide toevoerkanalen
(‘leibeken’) voor het stelsel van vloeivelden in de beekdalen uit de periode vóór 1850 en voor een dele uit de tijd van
de ruilverkavelingen na 1950.

De Drentsche Aa is een laaglandbeek. Zij is ontstaan aan
het einde van de laatste ijstijd toen smelt- en regenwater
moesten worden afgevoerd en het water de bodem van de
latere beekdalen uitsleet. Kenmerkend voor een laaglandbeek is het sterk meanderende verloop. Een voordeel van
de uitbreiding van het gebied tot het Nationaal Landschap
Drentsche Aa is dat nu het totale stroomgebied binnen het
werkgebied van het beek- en esdorpenlandschap ligt, van
brongebied tot benedenloop.
Dat stroomgebied bestaat uit een verzameling van beekjes,
die water van de Hondsrug en het Drents Plateau afvoeren in
noordelijke richting. De brongebieden liggen in de boswachterijen van Gieten, Schoonloo, Grolloo en Hooghalen en
in het open gebied Geelbroek. De beekjes voeren in natte
perioden vooral regenwater af, maar ook in perioden met
weinig neerslag blijft het water van de beek stromen doordat
er dan grondwater (kwel) wordt afgevoerd. In de natuurdelen van het gebied komt dit kwelwater aan de oppervlakte
echter dit is vaak erg lokaal en wordt bepaald door de aan
of afwezigheid van lagen van klei of fijn zand in de ondergrond. De locaties waarbij kwelwater in de wortelzone komt
en dus beschikbaar is voor de vegetatie zijn nog niet overal
voldoende in beeld. Door het geringe verval zijn de beken
van het Drentsche Aa-gebied traag stromend. Hoe verder
stroomafwaarts, hoe langzamer het water stroomt en hoe
groter de bochten van de beek worden. Het beeklandschap
van de Drentsche Aa vormt een onlosmakelijk onderdeel van
het esdorpenlandschap van Drenthe. De beken vormen de
levensaders van het gebied.
Het landschap van de Drentsche Aa behoort tot de gaafste
laagland beeklandschappen van Nederland. Het Drentsche
Aa-gebied verschilt van andere beeklandschappen doordat
de beek voor het overgrote deel niet is gekanaliseerd of, in
het jargon van de waterbouwers: ‘genormaliseerd’. Elders
in Nederland en in Europa is dat veelal wel het geval. Wel
is de beek al vanaf de Middeleeuwen op veel plaatsen
vergraven om bevloeiing mogelijk te maken. Niettemin is de
waterhuishouding, mede door kunstmatige stuwing, grondwaterwinning en drainage verre van natuurlijk te noemen.
Enkele delen van het bekenstelsel, zoals het Deurzerdiep en
het Rolderdiep, zijn overigens wel gekanaliseerd. De waterkwaliteit is door een aantal maatregelen verbeterd, maar
nog niet optimaal. In de afgelopen jaren zijn op dat punt al
veel maatregelen getroffen. Een verdere verbetering van de
waterkwaliteit is echter nodig, zowel uit het oogpunt van
het beheer van de natuurgebieden als vanwege de drinkwaterfunctie en de recreatieve beleving van het gebied. De
natuur in de beekdalen wordt sterk gereguleerd door de
hoger gelegen inzijgingsgebieden van het hemelwater, het
afvoerregime van de beek en de grondwaterstanden in de
natuurgebieden. Verschillende functies beïnvloeden deze
factoren, bijvoorbeeld grondwaterwinning, te lage beekpeilen,
drainage en beregening en in de benedenloop de bemaling
van polders. Daardoor kampen veel natuurgebieden met
verdroging.

Als in dit BIO-plan 2.0 gesproken wordt over herstel van het
karakter van het bekenstelsel als ‘half-natuurlijke laaglandbeek’ worden maatregelen bedoeld om de beken weer te
laten kronkelen (meanderen). Dit op basis van bodemonderzoek, om zo dicht mogelijk bij oorspronkelijke beekloop uit
te komen. Oevers kunnen dan weer afkalven en - op andere
plaatsten - aangroeien, met een natuurlijke oeverbegroeiing.
Zandbanken en overhangende takken maken het natuurlijk
karakter compleet. Zo mogelijk worden stuwen weggehaald
of vervangen door de minder kunstmatige vistrappen van
gestapelde stenen (zoals in het Loonerdiepje). Dergelijke
beken zijn beter voor de natuur, bevatten meer vissoorten
en zijn mooier om te zien. Omdat in het dichtbevolkte
Nederland enige regulatie door de mens onvermijdelijk is,
spreekt men in zo’n geval over een ‘half-natuurlijk laaglandbeek’.

Landbouw als beeldbepaler van het landschap
De landbouw is overwegend grondgebonden (rundveehouderij en akkerbouw). In het Drentse deel van het gebied zijn
een kleine 200 voltijds landbouwbedrijven actief (zie bijlage
6). Daarnaast zijn er zo’n 150 boeren met een bedrijfsvoering
minder dan 10 NGE. Deze worden over het algemeen aangeduid als ‘hobbyboeren’2. Ruim 45 procent van het Drentsche
Aa-gebied heeft een agrarische bestemming. Door veranderingen in de wereldhandelssituatie en nieuwe regelgeving
zullen in de komende tien jaar veel bedrijven de landbouwactiviteiten stoppen. De productieomvang zal echter in het
gebied naar verwachting niet afnemen. De landbouw was en
is daar door een belangrijke beeldbepaler in het gebied en
zal dat door schaalvergroting van de resterende bedrijven
ook in de toekomst blijven. Door de eeuwen heen moest de
landbouw zich schikken naar de uitgangssituatie van bodem
en water en de beperkingen van het landschap. Hierdoor is
een landschap ontstaan dat nu door velen hogelijk wordt
gewaardeerd. Door schaalvergroting in de landbouw is
ook in de afgelopen decennia het aantal bedrijven al sterk
afgenomen. De dorpsgemeenschappen zijn geleidelijk veranderd van agrarische werkgemeenschappen in woondorpen
2

Cijfers uit het GIAB-bestand, telling 2008.
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met een gemengde samenstelling. Het oorspronkelijke
beeld van het dorp met een centrale brink, omringd door
bouwlanden op de es is nog herkenbaar in het gebied, zij het
meestal niet meer in zijn optimale vorm. De omschakeling
is tot nog toe niet ten koste gegaan van de sociale vitaliteit.
De boerencultuur en -historie is nog duidelijk zichtbaar en
voelbaar en de dorpsbewoners voelen zich betrokken bij het
dorp en het omringende buitengebied. Niettemin staat het
agrarisch grondgebruik onder grote druk. De verwevenheid
met natuur en landschap maakt de landbouw in dit gebied
slechts geschikt voor schaalvergroting en intensivering op
zeer beperkte schaal en onder stringente voorwaarden.
Het biedt daarentegen bij uitstek kansen voor combinaties
van functies en (betaalde) zorg voor natuur en landschap.
De landbouwers vinden hun regio prachtig, maar hebben
tegelijkertijd het gevoel dat hun bedrijf door alle ruimtelijke
en milieubeperkingen is beperkt. Bij sommigen is er zorg
over een duurzaam perspectief voor de landbouw in het
Drentsche Aa-gebied, voor anderen bieden de maatschappelijke belangstelling voor het gebied en de behoefte aan
duurzaam ecologische inpasbaarheid juist kansen.

Natuurlijke rijkdom
In het Drentsche Aa-gebied is thans circa 14.382 ha ingericht
als bos- of natuurgebied (situatie 2010). Dat is ruim 40
procent van het totale gebied. In het totale stroomdal van
de Drentsche Aa komen zo’n 850 plantensoorten voor. Dit is
de helft van alle in Nederland voorkomende plantensoorten.
Ook leven er in het stroomdal bijzondere diersoorten zoals
de adder, de alpenwatersalamander, de rivierprik, de weidebeekjuffer en de grauwe klauwier en sinds kort ook de bever.
Door de aanwezigheid van hoger gelegen inzijgingsgebieden
van hemelwater is de uitgangssituatie voor de ontwikkeling
van door kwel gevoede veenvegetaties goed. Belangrijke
delen van het gebied worden als natuurgebied beschermd.
Deze gebieden liggen vooral in smalle stroken langs de
beeklopen, de stroomdalgraslanden. De reservaten zijn
daarmee relatief smal en kwetsbaar voor invloeden van
buitenaf. Er wordt momenteel gewerkt aan de realisatie
van de (herijkte) Ecologische Hoofdstructuur (EHS) om
via grondverwerving en inrichting de natuurgebieden uit
te breiden en beter beheerbaar te maken. Voor een goed
en duurzaam functioneren zijn ook aanpassingen in het
water- en milieubeheer nodig. Tussen de expanderende
natuurgebieden en de oorspronkelijke agrarische bevolking
van het gebied bestaat een spanningsveld over de ruimte die
de natuur in het beleid krijgt. De agrarische ondernemers
wensen een grotere rol bij het beheer van de natuurgebieden.
Aan de andere kant kan nog meer gebruik worden gemaakt
van de mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer.

Domein voor stedelijke recreanten
Het afwisselende karakter van het gebied, gelegen tussen de
stedelijke kernen van Groningen en Assen, is bijzonder in trek
bij recreanten. Op jaarbasis bezoeken zo’n bijna 2 miljoen
mensen het Drentsche Aa-gebied. Uit het Recreatieonderzoek
van Grontmij Vandertuuk uit 2010 blijkt dat de meeste uit de
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drie noordelijke provincies komen. Het Nationaal Landschap
trekt vooral dagrecreanten aan die, of vanaf het thuisadres,
of vanaf een verblijfsaccommodatie buiten het NL Drentsche
Aa, het gebied bezoeken voor een dagtrip. Een kwart van de
bezoekers die vanuit huis naar het NL Drentsche Aa komen,
komt vanuit het gebied zelf. Driekwart komt dus van buitenaf
naar het gebied toe. De provincies Drenthe en Groningen zijn
daarbij veruit de belangrijkste herkomstprovincies en Assen,
Groningen en Veendam de belangrijkste woonkernen.
Jaarlijks kan een bijdrage van € 70 miljoen omzet door de
status van het Drentsche Aa-gebied worden toegeschreven
aan toeristische bestedingen door bezoekers in de horeca,
fietsverhuur, winkels, dagattracties en verblijfsrecreatie.
Daarmee zijn ongeveer 1.100 arbeidsplaatsen gemoeid
(bron: ‘De groene toegevoegde waarde van het Nationaal
Landschap Drentsche Aa’ Triple E, 2010). Hiermee wordt
een belangrijke bijdrage geleverd aan de vitaliteit van het
Drentsche Aa-gebied en het in stand houden van voorzieningen. Toch worden de mogelijkheden voor recreatie en
toerisme in het gebied volgens de Visitatiecommissie onderbenut (zie Hoofdstuk 8 voor een toelichting).
Er is een onbemand informatiecentrum in Anloo
(Homanshof), een eveneens onbemand informatiecentrum
bij de schaapskooi op het Ballooërveld. Ook de boswachterij Gieten-Gasselte-Drouwen trekt veel bezoekers met het
Boomkroonpad, het informatiecentrum en de horeca in de
omgeving. Het huidige recreatieve gebruik bestaat vooral
uit het op een extensieve wijze genieten van het landschap
en de natuur. Cultuurhistorische elementen zoals nederzettingen en esgronden maken het geheel extra interessant.
Daarnaast is het gebied rijk aan archeologische monumenten
als hunebedden, grafheuvels (tumuli), vroegmiddeleeuwse
raatakkers, karrensporen en oude wegen. Het Drentsche
Aa-gebied wordt vooral gebruikt voor dagtoerisme en
door recreanten uit de omliggende steden en dorpen,
zoals Groningen, Assen, Rolde, Vries en Hoogezand.
Verblijfsrecreatie vindt vooral plaats aan de randen van het
gebied en vlak daarbuiten. Ondanks de groei van steden als
Groningen en Assen en van dorpen als Rolde en Tynaarlo is
het gebied tot op heden redelijk vrij gebleven van verstedelijking.

Landschapsgerichte ontwikkelingsfilosofie:
behoud door vernieuwing!
In de aanloop naar de oprichting van het Nationaal beek- en
esdorpenlandschap is als een van de uitgangspunten een
basisfilosofie ontwikkeld, die er op neer komt dat het behoud
van het gebied gebaat is bij een verdere ontwikkeling en
niet door het landschap te conserveren: de ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie. In het eerste BIO-plan werd dit
de ‘landschapsgerichte ontwikkelingsfilosofie’ Behoud door
vernieuwing genoemd. De ontwikkelingsvisie ‘Behoud door
vernieuwing’ is uitgewerkt in de Landschapsvisie Drentsche
Aa.

In het Uitvoeringsplan Nationaal Landschap Drentsche
Aa van de Provincie Drenthe is deze ‘basisfilosofie’ verder
uitgewerkt als ‘Kwaliteit in ontwerp’. Het bestaande landschap is in deze filosofie het vertrekpunt voor het nieuwe.
Ontwikkelingen zijn toegestaan, ja zelfs gewenst, maar
moeten in het verlengde liggen van de ontstaansgeschiedenis en de onderliggende structuren. Natuur en landbouw zijn beide gelijkwaardige dragers van het landschap,
waarin ook de landbouw ontwikkelingsperspectief behoud.
De kenmerken van het landschap worden zo versterkt in
plaats van afgevlakt door een vermenging met oneigenlijke
elementen. Overheden zullen het belang van kwaliteit van
het landelijk gebied nadrukkelijk moeten uitdragen. Zij
moeten opkomen voor de doelen die ze zelf hebben gesteld. Kwaliteitsborging is gewenst door deskundig advies
(ruimtelijke ontwerpprocessen), toetsing en monitoring.

Hiervoor is, naast verstandige politiek, veel kennis nodig
over het ontstaan van het gebied. Die kennis is voor een deel
aanwezig bij beherende organisaties als Staatsbosbeheer
en het Waterschap en bij instituten als de Rijksuniversiteit
Groningen. Maar die kennis is niet compleet. Daarom is
het noodzakelijk deze aan te vullen. Echter, de overtuiging
bestaat dat veel andere kennis over de ontstaansgeschiedenis en over het oorspronkelijke grondgebruik beschikbaar
is bij de agrariërs en bij veel bewoners in het gebied. Het
project digitale historische dorpsatlas Nationaal Landschap
Drentsche Aa is hier een goed voorbeeld van. Door deze
kennis aan te boren ontstaan ook nieuwe, creatieve oplossingen voor problemen. Het voorliggende BIO-plan probeert
samenhang aan te brengen in de diverse activiteiten die
nodig zijn om deze kennis aan te boren en te gebruiken voor
het behoud van het karakter van het gebied. Deze aanpak is
essentieel voor de verbrede doelstelling van het Nationaal
beek- en esdorpenlandschap, waarin naast het bekenstelsel
en de natuurgebieden ook de landbouw en de dorpen een
prominente rol spelen.

De ontwikkeling van het landschap in beeld
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3. Ontwikkelingen in de beleidsomgeving

Algemene ontwikkelingen
In het afgelopen decennium hebben zich stormachtige
ontwikkelingen voorgedaan, deels in het beleid, in het
overigens zo rustige landelijke gebied. Deze ontwikkelingen
hebben grote gevolgen voor de toekomst van het Drentsche
Aa-gebied.

Decentraliatie
De regering heeft allereerst belangrijke stappen gezet in de
decentralisatie van het plattelands- en natuurbeleid naar de
Provincies. Zo kregen de Provincies de verantwoordelijkheid om voortaan de rijksdoelen voor het landelijk gebied
te realiseren. Voor hen betekende dit, anders dan bij de
voorheen centraal vanuit het Rijk geleide landinrichtingen, de
rol van regisseur, aanjager, opdrachtgever en medefinancier
tegelijk. De doelen hebben weliswaar nog steeds betrekking
op natuur, landbouw, recreatie, landschap, bodem, water en
sociaal-economische vitalisering van het landelijk gebied,
maar de samenwerking met diverse partners staat meer
centraal.
Tijdens het Kabinet Rutte I (2010 -2012) heeft een verdere
decentralisatie van taken plaatsgevonden, vooral op het
gebied van het natuurbeleid en het plattelandsbeleid. De
Provincie Drenthe is nu in belangrijke mate zelf verantwoordelijk voor beide, ook voor de financiering hiervan.
Wettelijke taken zijn aan de provincies overgedragen
zonder bijbehorende capaciteit. De voortzetting ervan
wordt aan de Provincies overgelaten. In het wetsvoorstel
Natuurbescherming is de stelselverantwoordelijkheid van het
Rijk voor de Nationale Parken geborgd.

tering (kavelruil), leefgebiedenbenadering, routestructuren,
leefbaarheid en schaapskuddes. Drenthe beseft dat het
landschap een van de kernkwaliteiten van deze provincie
is. Het (kleinschalige) landschap draagt in hoge mate bij
aan een aantrekkelijk klimaat om te wonen en te werken.
Daarnaast is het landschap van grote culturele betekenis.
Gedeputeerde Staten zijn bovendien van mening dat de
Nationale parken een essentiële bijdrage leveren aan de vrijetijdseconomie die voorziet in een (inter)nationale behoefte
en een gunstig woon-werk klimaat in Drenthe. GS hebben
zich derhalve voorgenomen om zich te blijven inspannen
voor de nationale parken in de provincie. De Begroting
2013 stelt dan ook voor dit doel budget beschikbaar. Deze
insteek heeft de instemming van Provinciale Staten. Het
beleid voor het Nationaal Landschap is verankerd in zowel de
Omgevingsvisie Drenthe, alsook die van Groningen.

Ruimtelijk beleid
Ook in Drenthe heeft het gebiedsgericht werken, mede door
de decentralisatie van rijkstaken naar de provincies, meer
nadruk gekregen.

Omgevingsvisie Drenthe
Het belangrijkste voertuig hiervoor in de provincie Drenthe
is de Omgevingsvisie Drenthe, Deze is in 2010 vastgesteld.
Deze visie vormt voor de komende jaren het integrerend
kader voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling. In het
collegeprogramma “Focus en verbinding in Drenthe” hebben
Gedeputeerde Staten van Drenthe vervolgens aangegeven
ter realisatie van de Omgevingsvisie met gebiedsagenda’s te
willen gaan werken. Inmiddels wordt gesproken over regionale
agenda’s met een eigen ontwikkelingsperspectief per regio.

Investeringsbudget Landelijk Gebied
De afspraken met het Rijk over de uitvoering van projecten
waren voor de periode 2007-2013 vastgelegd in het provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk gebied (pMJP). De
financiering ervan geschiedde vanuit het Investeringsbudget
Landelijk Gebied (ILG). Dit programma is bij de verschijning
van dit BIO-plan 2.0 zo goed als afgerond. In het nieuwe
beleid zal de Provincie over ruimtelijke projecten vaker rechtstreeks afspraken maken met grondeigenaren en beheerders.

Inzet provincie Drenthe
Met de decentralisatie is de Provincie Drenthe dus zelf
verantwoordelijk geworden voor het plattelandsbeleid.
Omdat het Rijk geen middelen mee geeft voor de daarmee
samenhangende doelen heeft de Provincie gekozen om een
eigen koers uit te zetten. Voor Drenthe zijn vooral van belang:
de Nationale parken en landschappen, landschapsbeheer,
milieukwaliteit EHS en verdroging, landbouwstructuurverbe12

De Provincie onderscheidt drie verschillende regio’s, namelijk
Noord-, Zuidwest- en Zuidoost-Drenthe. Het Nationaal beeken esdorpenlandschap bevindt zich binnen het werkgebied
Noord-Drenthe. Hier ligt het accent vooral op afstemming
en samenwerking binnen de Regio Groningen-Assen met als
aandachtspunten woon-werk, voorzieningen en vrije tijd.
De Provincie zal de Omgevingsvisie in 2013 op een beperkt
aantal onderdelen actualiseren, onder meer vanwege de
herijkte Ecologische Hoofdstructuur (EHS), windenergie en
de beekdalenvisie die in ontwikkeling is.

Omgevingsvisie Groningen
Ongeveer 5 procent van het Nationaal Landschap Drentsche
Aa ligt in de provincie Groningen. De bescherming en ontwikkeling van dit gebied is op het moment van vaststelling van
dit BIO-plan 2.0 vastgelegd in het Provinciaal Omgevingsplan
Groningen 2009 – 2013. Hierin geven Gedeputeerde Staten

Programma Vitaal Platteland
In het Programma Vitaal Platteland formuleert de Provincie
haar visie en ambities voor het landelijk gebied, mede in het
licht van de verwachte krimp van de bevolkingsgroei over
enkele jaren. Voor Noord-Drenthe houdt dit onder meer in
dat de Provincie inzet op het stimuleren van initiatieven van
de Drentse inwoners in samenwerking met gemeenten. Wel
binnen randvoorwaarden, namelijk dat zij een antwoord
geven op problematiek rond leefbaarheid/bereikbaarheid,
vernieuwend zijn en overdraagbaar zijn naar andere locaties
in Drenthe. Voor het Nationaal beek- en esdorpenlandschap
Drentsche Aa en het waardevolle cultuurlandschap inclusief
Veenhuizen, streeft de Provincie naar behoud en ontwikkeling
van dit kleinschalige (vrijetijds)landschap, inclusief aardkundige en cultuurhistorische waarden. Als definitie voor een
‘vitaal platteland’ hanteert de Provincie: ‘Een platteland dat
levenskrachtig en zelfredzaam is, waarbij sprake is van een
goede balans tussen wonen, werken en bereikbaarheid van
voorzieningen’.
van de Provincie Groningen aan volop te willen meewerken
aan de totstandkoming van het Nationaal Landschap
Drentsche Aa. Men sluit aan bij de doelstelling van het Rijk,
in 2009, om het gebied zich sociaaleconomisch voldoende
te laten ontwikkelen, terwijl de bijzondere kwaliteiten worden
behouden of versterkt. In samenhang hiermee dient ook
de toeristisch-recreatieve betekenis van deze gebieden toe
te nemen. Binnen het Nationaal Landschap Drentsche Aa
is ruimte voor ten hoogste de eigen bevolkingsgroei. Het
omgevingsbeleid van de Provincie Groningen wordt in 2013
geactualiseerd.

Provinciale Omgevingsverordeningen
Het beleid rond het Drentsche Aa-gebied is zowel in Drenthe
als in Groningen vastgelegd en uitgewerkt in de Provinciale
Omgevingsverordeningen.
Artikel 3.32 uit de Drentse verordening stelt dat ruimtelijk
plannen in beginsel alleen zijn toegestaan als is onderbouwd dat die bijdragen aan behoud en versterking van
de kenmerken van het Nationaal Landschap Drentsche Aa
conform het Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap
Drentsche Aa en het Cultuurhistorisch Kompas. Dergelijke
plannen mogen in elk geval niet leiden tot grootschalige
stads- of dorpsontwikkeling of tot realisering van grootschalige werklocaties of infrastructuur.
In de Omgevingsverordening van de Provincie Groningen
zijn regels opgenomen voor de bescherming van de kleinschaligheid van het landschap, de vrij meanderende beek de
Drentsche Aa en de samenhang van essen, bossen, heidevelden en moderne ontginningen (artikel 4.35). Daarbij zijn
ook regels opgenomen voor de bescherming van het zicht
vanaf de snelweg A28 op het Drentsche Aa-gebied (‘snelwegpanorama’). Voor de verdere uitwerking en realisatie sluiten
GS van Groningen aan bij het Uitvoeringsprogramma
Nationaal Landschap Drentsche Aa.

Regio Groningen – Assen
Twaalf gemeenten en de Provincies Groningen en Drenthe
werken samen aan het nationaal stedelijk netwerk Regio
Groningen-Assen. Het doel van de samenwerking is om de
regio verder te ontwikkelen met behoud en versterking van de
aanwezige kwaliteiten. Het scherpe contrast tussen stad en
het omliggende land, de rust en de ruimte in een diversiteit
aan landschappen grenzend aan dynamische steden wordt
daarbij als een kernkwaliteit gezien, waarmee dit gebied zich
onderscheidt van andere stedelijke gebieden. In dit kader
is het programma ‘Regiopark’ opgesteld, dat de agenda
voor het omringende gebied van de steden formuleert. Het
Drentsche Aa-gebied maakt hier prominent deel uit van het
Regiopark. Het Regiopark kent een deelproject ‘Koningsas’,
dat voor een groot deel overlapt met het Nationaal
Landschap. Medio 2013 wordt de samenwerking in de Regio
Groningen -Assen geactualiseerd.

Integrale Kansenkaart Drentsche Aa
Op initiatief van het Overlegorgaan is in 2004 voor het
Nationale Beek- en Esdorpenlandschap een Integrale
Kansenkaart opgesteld. Het betreft een visie op de kansen in
het gebied om de landbouw te behouden en zich verder te
laten ontwikkelen, de dorpen leefbaar te houden, het gebied
nog aantrekkelijker te maken voor recreatie en het hoogwaardige natuur- en watersysteem te versterken. De integrale
kansenkaart geeft aan welke ontwikkeling waar gewenst is
en geeft daarmee sturing aan de inzet van menskracht en
middelen via concreet benoemde projecten! De integrale
kansenkaart bestaat uit drie delen: een rapport, een kaart
en diverse projecten. Via deze projecten is een vertaalslag
gemaakt naar een kansenkaart.

Rijksvisie Erfgoed en Ruimte
Voor de cultuurhistorische waarde van het Drentsche
Aa-gebied is tevens de Rijksvisie Erfgoed en Ruimte ‘’Kiezen
voor karakter’ van belang. Het hoofdstuk ‘Levend Landschap’
sluit nauw aan bij de visie in dit BIO-plan op het landschap
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van de Drentsche Aa. Daarnaast hanteren de diverse
gemeenten eigen archeologische en cultuurhistorische
kaarten als kader voor ruimtelijk beleid.

nationale melkveestapel vervalt. Dit kan betekenen dat de
melkveehouderijsector intensiever en minder grondgebonden
wordt (meer koeien per ha).

Stilte en duisternis

Programmatische Aanpak Stikstof

Op de kernkwaliteitenkaart van de Omgevingsvisie zijn
twaalf gebieden aangewezen als stiltegebied, gericht op rust
en duisternis. Het Nationaal beek- en esdorpenlandschap
Drentsche Aa en de Natura 2000 deelgebieden behoren
daartoe. De stilte in deze gebieden beschouwt de Provincie
van provinciaal belang. Het doel is om de stilte in deze
gebieden te behouden, door geen ontwikkelingen toe te
staan die de rust verstoren. Hetzelfde geldt voor het aspect
‘duisternis’. Dit zal worden opgenomen in de beheerplannen
voor deze gebieden.

Voor de veehouderij in het gebied is voorts van belang de
in ontwikkeling zijnde Programmatische Aanpak Stikstof,
die naar verwachting vanaf 2014 van kracht zal zijn voor
de omgeving van Natura 2000 gebieden. Dit beleid zal per
aangewezen habitattype bepalen welke ontwikkelingsruimte
er is voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken en
hoe die ontwikkelingsruimte zal worden verdeeld over de
verschillende activiteiten: landbouw, verkeer, industrie. Bij het
bepalen van de ontwikkelingsruimte wordt mede rekening
gehouden met generieke reductiemaatregelen (bijvoorbeeld
nationale eisen aan stallen) en met mogelijke mitigerende
maatregelen in de habitattype, bijvoorbeeld afplaggen of
maatregelen aan de waterhuishouding. Vooruitlopend op
dit nieuwe beleid is in Drenthe rond Natura 2000 gebieden
interimbeleid van kracht.
Andere ontwikkelingen doen zich voor in de sfeer van de
huisvesting (grotere stallen, uit een oogpunt van dierenwelzijn) en de bestrijding van infectieziekten. De grotere
hygiëne die daarvoor nodig is, vergt in veel gevallen een
andere opzet van de bedrijfsvoering. Beide typen veranderingen vragen grote investeringen van landbouwbedrijven.
Voor het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche
Aa betekent dit dat veel agrarische ondernemers zullen
overwegen om te stoppen of te verhuizen. Andere ondernemers zullen er voor kiezen om te intensiveren of juist om te
investeren in niet-agrarische nevenactiviteiten. Overigens
voert de Provincie Drenthe beleid op de landschappelijke
inpassing van nieuwe agrarische bedrijfsgebouwen.

Snelwegpanorama
Door het Rijk is in de voormalige Nota Ruimte het Drentse
deel van het snelwegtraject Groningen – Assen van de A28
aangewezen als een landschapspanorama, met als doel
de beleving van het Nationaal Landschap Drentsche Aa te
behouden. Ook de Provincie Groningen hanteert in haar
omgevingsbeleid dit uitgangspunt. De N33 tussen Assen
en Gieten is door de Provincie Drenthe aangewezen als
landschapspanorama.

Structuurvisies
In de ruimtelijke structuurvisies van de gemeenten hebben
het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa
en het Nationaal Landschap Drentsche Aa beide een plek
gekregen. De gemeente Tynaarlo is nog een stap verder
gegaan en heeft het Landschapsontwikkelingsplan (LOP)
Tynaarlo als een aparte structuurvisie vastgesteld. Elke
gemeente is actief met het opstellen van nieuwe bestemmingplannen buitengebied. Afgesproken is dat hierin de
kaders voor ontwikkelingen in het Nationaal Landschap
Drentsche Aa worden vastgelegd.

Landbouwbeleid
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
Het landbouwbeleid wordt in de Europese Unie vanouds
sterk gestuurd door het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
(GLB). Dit beleid staat voor grote veranderingen. De nadruk
op marktondersteuning in de afgelopen decennia wordt
langzaam ingewisseld voor ondersteuning van maatschappelijke baten (cross-compliance). Steun wordt voortaan meer
verleend voor inzet voor natuur en landschap, zorg voor
het milieu en leefbaarheid van het platteland. De huidige
inkomenssteun, nog gebaseerd op de vroegere prijsondersteuning, zal tussen nu en 2019 geleidelijk worden vervangen
door een voor alle bedrijfstypen gelijke hectaretoeslag. Hoe
het beleid vorm krijgt is nog onduidelijk, maar de verwachting is dat de veranderingen ingrijpend zullen zijn en dat
verduurzaming en vergroening daarbinnen belangrijke items
worden. Momenteel is er nog discussie over (nationaal)
maatwerk voor de invulling van dit beleid. In 2015 zal de
melkquotering vervallen waarmee ook het plafond op de
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Plattelands Ontwikkelingsprogramma EU
Ten slotte is het Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP)
van de Europese Commissie van belang. Dit programma
regelt afspraken tussen de lidstaten en plattelandsgebieden
over plattelandsinvesteringen, met cofinanciering vanuit
‘Brussel’. De tweede tranche van het programma, POP2,
loopt in 2013 af en zal worden opgevolgd door het derde
programma, POP3, met een looptijd van 2014 tot 2020. Dit
derde programma regelt onder meer de groene en blauwe
diensten die landbouwbedrijven met steun van de overheid
kunnen leveren.

Beleid natuur en landschap
Biodiversiteit
Internationaal en nationaal is in het afgelopen decennium
meer belangstelling ontstaan voor biodiversiteitsbeleid,
mede als gevolg van de ernstige achteruitgang van het aantal
soorten wereldwijd. Op het internationale vlak zijn afspraken
over het stoppen van de achteruitgang gemaakt in het
Biodiversiteitsverdrag van de UNEP, het milieuprogramma
van de Verenigde Naties. Dit verdrag is mede ondertekend en
vertaald in eigen beleid door zowel de EU als door de individuele lidstaten, waaronder Nederland. Nederland stimuleert

het denken over biodiversiteit in zowel het natuurbeleid,
de agrarische sector en het Nederlandse (internationale)
bedrijfsleven. Initiatieven als de Nationale Parken en Natura
2000 passen hier goed in.

Ecologische Hoofdstructuur
In de periode voorafgaand aan dit BIO-plan 2.0 is sterk
bezuinigd op de financiering van het natuurbeleid, in eerste
instantie met 72 %. Daardoor leek de uitvoering van de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) onzeker, mede door de
keuze van het kabinet Rutte I om afronding van de EHS in
2018 te staken.
Grote delen van de natuurinrichting van het Drentsche
Aa-gebied behoren tot de EHS. In het Lenteakkoord van 2012
is besloten om het budget voor het natuurbeleid weer met
€ 200 miljoen euro te verhogen. Daarmee is de bezuiniging
teruggebracht tot ongeveer de helft van het oude budget.
Het kabinet Rutte II besloot later in datzelfde jaar om deze
extra € 200 miljoen voor de komende periode structureel
te maken. Bovendien kondigde het aan dat de Ecologische
Hoofdstructuur (inclusief de verbindingszones) zal worden
afgerond, al wordt dat vermoedelijk na 2018. In Drenthe
heeft inmiddels een heroverweging plaatsgevonden van
de omvang en de ligging van de EHS; hierover zijn in het
Groenmanifest afspraken gemaakt die door het huidige
College van GS als uitgangspunt zijn genomen. De herijkte
EHS is begin 2013 ter inzage gelegd.

gebieden de instandhouding of verbetering te garanderen
van een groot aantal habitattypen en van het leefgebied
van diverse soorten broedvogels, overwinterende vogels
en andere planten- en diersoorten. De Rijksoverheid zal
voor deze gebieden Natura 2000 beheerplannen opstellen.
De voorbereidingen hiervan zijn in 2011 gestart. De Dienst
Landelijk Gebied schrijft het beheerplan in opdracht van
het Rijk en in overleg met de Provincie Drenthe als bevoegd
gezag. De beheerplannen zijn naar verwachting in 2013
gereed.

Landschapsvisie Drentsche Aa
De Landschapsvisie Drentsche Aa, in 2004 ontwikkeld
op initiatief van Staatsbosbeheer, omvat de ontwikkeling, de inrichting en het beheer van het gehele stroomgebied Drentsche Aa. Voorafgaand aan het opstellen van
deze landschapsvisie is een cultuurhistorische inventarisatie uitgevoerd, waarvan het resultaat is verwerkt in
de Landschapsvisie Drentsche Aa. De cultuurhistorische
inventarisatie wordt verder uitgediept in de ‘Biografie van de
Drentsche Aa’ die in 2015 zal verschijnen.
De landschapsvisie benoemt de bestaande waarden en
omschrijft de identiteit, schetst een ruimtelijk beeld van de
toekomst en laat zien welke concrete maatregelen nodig zijn
om de toekomstbeelden te verwezenlijken. Er worden 74
projecten voorgedragen voor uitvoering.

Nationale Landschappen
Gevoegd bij de eerder genoemde decentralisatie van het
natuurbeleid naar de Provincies heeft deze (nog steeds
forse) bezuiniging op het natuurbeleid tot gevolg dat zowel
overheden als natuurorganisaties naarstig op zoek zijn naar
aanvullende vormen van financiering van hun doelen. Deze
komen deels van buiten de natuurbescherming, door samenwerking met derden.

Natura2000-gebieden
In november 2007 heeft de Europese Commissie, op
voordracht van de Nederlandse regering, zowel delen van
het Drentsche Aa-gebied alsook het Elperstroom-gebied
en het Drouwenerzand als ‘Habitatrichtlijngebied’ op de
lijst van communautaire natuurgebieden gezet. Alle drie
gebieden bevinden zich binnen de grenzen van het Nationaal
Landschap Drentsche Aa. Dergelijke gebieden staan in
Nederland bekend als Natura 2000 gebieden. Het Natura
2000 gebied ‘Drentsche Aa-gebied’ omvat ongeveer 3.900
ha en bestaat vooral uit het stelsel van beekdalen in de
middenloop van het stroomgebied. Het maakt slechts een
beperkt deel uit van het Nationaal Landschap Drentsche
Aa. Het Natura 2000 gebied Drouwenerzand met zijn
bijzondere stuifzandvegetaties beslaat 223 ha en het Natura
2000 gebied Elperstroom met onder andere een bijzonder
kalkmoeras en blauwgrasland vegetaties is 355 ha groot.
In 2009 heeft de (toenmalige) Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij in conceptaanwijzingsbesluiten de
doelen van deze Natura 2000 gebieden bekend gemaakt.
Nederland heeft zich wettelijk verplicht om in de drie

Sinds de vaststelling van de Nota Ruimte door de Eerste
Kamer op 17 januari 2006 is de Drentsche Aa officieel een
Nationaal Landschap. Het gaat om een gebied dat aanzienlijk groter is dan het oorspronkelijke Nationaal beek- en
esdorpenlandschap Drentsche Aa, zoals dit in het kader
van het nationale-parkenbeleid is geformuleerd. Het betreft
het gehele stroomgebied van de Drentsche Aa, inclusief
de boswachterijen in het zuiden. Doel van een nationaal
landschap is de kwaliteiten te behouden, duurzaam te
beheren en te versterken. Uitgangspunt voor het ruimtelijk
beleid is ‘Behoud door ontwikkeling’.
Op 12 juni 2007 is door GS Drenthe het
Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Drentsche Aa
vastgesteld. De aanwijzing van het Drentsche Aa-gebied als
Nationaal Landschap moet verder bijdragen aan de kernkwaliteiten van het Drentsche Aa-gebied. De Landschapsvisie
Drentsche Aa uit 2004 geldt als inhoudelijke leidraad voor
dit beleid. Ook het vorige BIO-plan, de Integrale Kansenkaart
en het Plan van Aanpak Levend bezoekersnetwerk vormen
hiervoor een basis.
Doelstellingen worden onder andere bereikt door een
gecoördineerde inzet van menskracht en middelen en met
behulp van middelen uit het Investeringsfonds Landelijke
gebieden (ILG). Dit programma loopt in 2013 af. Het Rijk
heeft besloten om het beleid van de nationale landschappen
niet voort te zetten. De Provincie Drenthe heeft er echter
voor gekozen om het beleid voor het Nationaal Landschap
Drentsche Aa te continueren.
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Cultuurhistorie
Het provinciaal beleid ten aanzien van cultuurhistorie is
beschreven in het Cultuurhistorisch Kompas, onderdeel van
de Omgevingsvisie. Twee doelstellingen staan hierin centraal.
Ten eerste gaat het er om de cultuurhistorie herkenbaar te
houden. Wat tot de cultuurhistorie wordt gerekend is vastgelegd in de provinciale Cultuurhistorische Hoofdstructuur. Ten
tweede dient de ruimtelijke identiteit te worden versterkt.
Het veilig stellen van cultuurhistorische waarden en het
tegelijkertijd bieden van ruimte voor ontwikkelingen vraagt
om een heldere wijze van sturing. De Provincie wil onder
andere in het Drentsche Aa-gebied de ontwikkelingen actief
in de (vanuit de cultuurhistorie bezien) gewenste richting
sturen. Van de initiatiefnemer verwacht zij dat de cultuurhistorische samenhang als dé drager voor nieuwe plannen
wordt gebruikt. Ontwikkelingen dienen op deze samenhang
voort te bouwen.

king tot het Zeegserloopje en het Deurzerdiep zijn daarvan
voorbeelden.
Ten slotte verplicht de Kaderrichtlijn Water om maatregelen te nemen in ernstig verdroogde gebieden. Mede naar
aanleiding hiervan is in Drenthe een zogeheten ‘TOP-lijst’
van verdroogde gebieden opgesteld, waarin ook een aantal
situaties in het Drentsche Aa-gebied zijn opgenomen.

Regionaal Bestuursakkoord Water
In het Regionaal Bestuursakkoord Water is afgesproken
dat toename van neerslag door klimaatverandering niet op
de Groninger boezem (i.c. het Noord-Willemskanaal) mag
worden afgewenteld, maar in het Drentsche Aa-gebied moet
worden opgevangen. Projecten die in de afgelopen jaren
in dit kader zijn of worden uitgevoerd zijn de hermeandering van het Deurzerdiep en van het Anreeperdiep en de
herstelproject Holmers-Halkenbroek en Scheebroekerloopje.

Geopark de Hondsrug
Van verschillende hoeken is het initiatief genomen om de
Hondsrug uit te werken en voor te dragen als (mondiaal)
Geopark bij de UNESCO. Het internationale predicaat
‘geopark’ heeft als kenmerk dat het een uniek en logische
geologische eenheid is. Daarom is de begrenzing breder dan
alleen de Hondsrug zelf. Het gaat naast de Hondsrug zelf om
het Bargerveen, het Hunzedal en het Drentsche Aa-gebied.
Onder andere de Provincie Drenthe, gemeenten Aa en Hunze
en Tynaarlo en het Nationaal beek- en esdorpenlandschap
Drentsche Aa werken hier als partners aan mee. De basis van
de samenwerking ligt in het ontwikkelen van een economische toekomstvisie op basis van de gebiedsgeschiedenis, in
samenwerking met alle partijen en inwoners van het gebied.
Dit verhaal omvat de geologische geschiedenis, gekoppeld
aan de cultuurhistorie, hedendaagse cultuur en natuur van
het gebied. De uitwerking gebeurt op basis van afstemming
van gebiedsprojecten. De UNESCO zal in 2013 beslissen om
de Hondsrug al dan niet als Geopark te erkennen.

Waterbeleid
Europese Kaderrichtlijn Water
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt eisen aan de
verbetering van de ecologische en chemische kwaliteit van
het oppervlaktewater. Het oppervlaktewater moet uiterlijk in
2027 aan Europese normen voor waterkwaliteit voldoen. De
Drentsche Aa is bovendien aangewezen als ‘water bestemd
voor menselijke consumptie’. De waterkwaliteitsnormen
hiervoor zijn neergelegd in het Besluit kwaliteitseisen monitoring water. Het Drentsche Aa-gebied is één van de zeven
gebiedspilots van het project Landbouw Centraal waarin
wordt gewerkt aan een efficiëntieverbetering op landbouwbedrijven ten gunste van de waterkwaliteit.
De Kaderrichtlijn Water verplicht er ook toe dat aangetaste
beken weer een nagenoeg natuurlijk profiel krijgen en weer
optrekbaar worden voor vissen en andere waterorganismen
(streefbeeld van een stromende, en voor vissen vrij optrekbare laaglandbeek). De huidige maatregelen met betrek16

Dergelijke projecten worden steevast in samenhang met
de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur ter plaatse
uitgevoerd.

Regionaal Waterplan
Het provinciale waterbeleid is neergelegd in Hoofdstuk 6 van
de Omgevingsvisie Drenthe, het Regionaal Waterplan. Zo zet
de Provincie er zo veel mogelijk op in om aan de bovenlopen
van de beekdalen een natuurfunctie toe te kennen. Ook is
het streven om de beken zo natuurlijk mogelijk in te richten,
zodat daar zo veel mogelijk water kan worden vastgehouden.
Daarnaast moet de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater verder worden verbeterd.
De Provincie zet bovendien in op het op orde krijgen en
houden van een watersysteem dat in staat is de gevolgen
van klimaatverandering op te vangen. Daarbij spelen de
beekdalen een belangrijke rol.

Provinciale accenten zijn:
Een robuust watersysteem, dat zodanig is ingericht dat de
risico’s op wateroverlast en watertekort tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau beperkt blijven, met bijzondere
aandacht voor de beekdalen. De Provincie Drenthe werkt
dit uit in een beekdalvisie, die zich onder meer op het meer
bovenstrooms vast houden van het afstromende water.
Een goede kwaliteit van het oppervlaktewater, gebaseerd op
de normen van de KRW.
Voor onder andere de Drentsche Aa moet de kwaliteit zo
goed zijn dat het water geschikt is voor de bereiding van
drinkwater.
Een zo groot mogelijke voorraad zoet grondwater van een
goede kwaliteit, beschikbaar voor mens en natuur.
Een zodanige kwaliteit van het grondwater dat het zonder
ingrijpende en kostbare zuivering geschikt is voor de bereiding van drinkwater.

tegengaan van wateroverlast in natte perioden, het tegengaan
van watertekort in droge zomers en het zorgen voor een
goede waterkwaliteit van zowel grond- als oppervlaktewater.

Project Schone bronnen
In het landelijke project ‘Schone bronnen’ werken drinkwaterbedrijven, de gewasbeschermingsmiddelenindustrie,
waterschappen en de land- en tuinbouwsector samen aan
schoner water. Door bundeling van krachten en expertise
worden gewasbeschermingsknelpunten in water pragmatisch
en constructief opgelost. Het project ‘Schone bron Drentsche
Aa’ is hier een uitwerking van. Omdat in het gebied van de
Drentsche Aa de meeste technische maatregelen (zoals
spuitvrije zones langs de beek) al zijn getroffen, ligt de
nadruk op bewustwording van de gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidbestrijdingsmiddelen.

Voldoende ruimte voor waterberging.

Watersysteemplan Drentsche Aa
Het Watersysteemplan Drentsche Aa is het overkoepelend waterplan van het Waterschap Hunze en Aa’s voor
het Drentsche Aa-gebied. De basis van het plan ligt in de
Waterwet. Doel van het plan is aan te geven hoe op korte en
langere termijn om te gaan met het watersysteem van de
Drentsche Aa, ook in het licht van de klimaatverandering. Het
waterschap maakt dit plan samen met betrokkenen in het
Drentsche Aa-gebied. Hiermee beoogt het waterschap dat het
plan draagvlak krijgt voor verder herstel en beheer van het
watersysteem in de toekomst. Het Overlegorgaan Nationaal
beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa is hiervoor het
bestuurlijk platform. Het plan sluit zoveel mogelijk aan op
de lopende ontwikkelingen in het kader van het Nationaal
Landschap Drentsche Aa. De maatregelen zijn gericht op het
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4. Algemeen toekomstbeeld

Toekomstbeeld
Uitgangspunt voor de toekomst van het Drentsche Aa-gebied
is het behouden en het versterken van de identiteit van
het beek- en esdorpenlandschap. De ontwikkeling van het
landschap met haar bijzondere kenmerken en specifieke
betekenis geldt daarbij als een overkoepelende beleidsstrategie, met ‘behoud door vernieuwing’ en de cultuurhistorie als
inspiratiebronnen en als leidend principes. Bij het uitwerken
hiervan worden alle sectoren in het gebied actief betrokken,
in het bijzonder de landbouw en de dorpsbewoners. Hierdoor
wordt de leefbaarheid bevorderd en ontstaan nieuwe vormen
van samenwerking. Het doel is een evenwichtige en harmonieuze ontwikkeling van het gebied die aansluit bij de karakteristieke identiteit. De integratie van functies, bijvoorbeeld van
landbouw en natuurbeheer, draagt hier aan bij.
Het algemene toekomstbeeld voor het gebied is een
duurzaam functionerend beek- en esdorpenlandschap.
Duurzaam heeft hierin de drieledige betekenis van economisch vitaal, ecologisch houdbaar en sociaal aanvaardbaar.
De diverse gebruiksfuncties (natuur, landbouw, recreatie) ontwikkelen zich in onderlinge samenhang en in
overeenstemming met de structuur van het gebied. Ook
de voorstellen en oplossingsrichtingen in dit BIO-plan
2.0 dienen levensvatbaar, op termijn houdbaar en sociaal
aanvaardbaar te zijn.

tieprogramma van dit BIO-plan soepel uit te voeren. In dit
gebied worden veel ‘groene’ investeringen gedaan.

Thematische uitwerking
Begrenzing
Streefbeeld
De grenzen van het gebied worden gevormd door de
contouren van het Nationaal Landschap Drentsche Aa,
zoals deze in 2005 in de Nota Ruimte zijn aangegeven en
in de Provinciale Omgevingsverordeningen van Drenthe
en Groningen formeel zijn vastgelegd. Zie hiervoor ook
figuur 3. Het gebied omvat globaal het stroomgebied van het
beekstelsel van de Drentsche Aa, inclusief de brongebieden
en de benedenloop.

Beleidscategorieën Drentsche Aa-gebied
Nationaal Park
Nationaal Landschap
Ecologische Hoofdstructuur

Natura2000-gebieden
Drentsche Aa
Elperstroom
Drouwenerzand

Meer specifiek is het toekomstbeeld als volgt:

Het toekomstbeeld voor het gebied past voorts binnen het
geformuleerde beleid van het provinciaal omgevingsbeleid
van de Provincie Drenthe. In 2020 zijn de meeste daarin
genoemde maatregelen uitgevoerd. De beschikbare instrumenten worden geïntegreerd en gecoördineerd ingezet. Er
is voldoende financiering om de acties uit het meerjarenac18
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Het grondgebruik is zo vormgegeven en gesitueerd dat de
verschillende functies goed beheerbaar zijn en elkaar niet
negatief beïnvloeden. Het gebied is zeer aantrekkelijk voor
recreanten en toeristen uit de nabije omgeving en van elders.
De verstedelijking van het platteland is tot staan gebracht;
het gebied heeft haar landelijke karakter behouden. De
dorpen zijn vitaal. Ze worden door de bevolking als leefbaar
ervaren. De landbouw vervult in het gebied nog steeds een
hoofdrol, zowel als grondgebruiker en als beeldbepaler
van het landschap, als ten aanzien van de bijdrage aan de
natuur- en milieukwaliteit. Daarnaast draagt de sector bij aan
de levensvatbaarheid en de culturele identiteit van de kleine
dorpen. De bijdrage van de toeristisch-recreatieve sector aan
de dorpseconomie is verbeterd.

Figuur3. De begrenzing van het Nationaal Landschap Drentsche Aa en
de in liggende Natura 2000-gebieden.

• Doordat de gemeente Haren lid is van Overlegorgaan en
van de Projectgroep Drentsche Aa is ook het Groningse
deel van het Nationaal Landschap bestuurlijk bij het
gebiedsproces betrokken.
• Oriëntatie en inspelen op gebiedsontwikkelingen in de
omgeving, waaronder de ontwikkeling van de Koningsas
van de Regiovisie Groningen – Assen en het Geopark de
Hondsrug.

Versterken van de gebiedsidentiteit

Operationele uitwerking
Het Overlegorgaan beschouwt – anders dan in het eerste
BIO-plan, maar in lijn met de recente werkwijze – het totale
Nationale Landschap als haar werkgebied. De uitbreiding van
het oorspronkelijke werkgebied maakt het mogelijk om water,
landbouw, natuur, recreatie en cultuurhistorie meer integraal te
benaderen. Van bron tot benedenloop is hierbij het credo.
Sinds de uitbreiding behoren ook gebieden in de provincie
Groningen tot het werkgebied. Het Overlegorgaan zal werken
aan een goede verhouding met de beide provinciaal besturen en
met de organisaties in beide provincies.
Argumentatie
Het Overlegorgaan is formeel als platform opgericht om
beleid te voeren voor het gebied binnen de driehoek Assen Glimmen - Gieten. Echter, in de afgelopen periode heeft het
Rijk een groter gebied aangewezen als Nationaal Landschap
Drentsche Aa. De doelen van dit gebied zijn vergelijkbaar
met die van oudsher voor de driehoek golden, bovendien is
het Overlegorgaan door Gedeputeerde Staten van Drenthe
tevens ingesteld als gebiedscommissie voor het Nationaal
Landschap. De Provincie Drenthe heeft het Nationaal
Landschap volledig in haar beleid opgenomen. De hierboven
geformuleerde operationele uitwerking komt overeen met de
praktijk die het Overlegorgaan sinds de gebiedsuitbreiding
heeft gevoerd.

Streefbeeld
Ontwikkelingen in het gebied passen alle binnen de basisfilosofie ‘Behoud door vernieuwing’. Dit wil onder meer zeggen:
ontwikkelingen die de natuur, de onderlinge relaties en de
structuren in het landschap versterken en behouden en er
(soms) tegelijkertijd een eigentijdse kleur aan geven. De
landbouw, de bewoners van het gebied en de andere betrokkenen dragen deze filosofie en handelen ernaar. Ontbrekende
kennis is aangevuld, waarbij veelvuldig gebruik is gemaakt
van de kennis van de plaatselijke bevolking. Er zijn vanuit
deze filosofie nieuwe oplossingsrichtingen bedacht voor
bestaande problemen. Er zijn communicatiemiddelen
beschikbaar om deze gedachte te ondersteunen en levend te
houden.
Operationele uitwerking
Het Overlegorgaan streeft voor het totale gebied van het
Nationaal Landschap Drentsche Aa een integrale ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie na waarbij de onderlinge samenhang van ecologie, landschap, cultuurhistorie, grondgebruik en
hydrologie centraal staat bij de verdere ontwikkeling van het
gebied. Het behoud en de versterking van deze samenhang
hanteert de commissie als toetssteen voor de beoordeling van
plannen en projecten. Hierbij initieert, begeleidt, stuurt en ondersteunt het Overlegorgaan als platform het proces van onderzoek,
visievorming, planvorming en uitvoering. Het Overlegorgaan
hecht daarbij aan de inzet en de betrokkenheid van de lokale
bevolking bij het beheer van het gebied.

Maatregelen
• Uitvoeren van het meerjarenactieprogramma van dit
BIO-plan 2.0
• Het verder investeren in een cultuur van goede verstandhouding, goed overleg en intensieve samenwerking rond
problemen en kansen door de verschillende partijen
binnen het gebied.
Permanente oriëntatie op de beleidsontwikkelingen in
de provincies Drenthe en Groningen, voor zover relevant
geacht voor de kwaliteit van het Nationaal Landschap
Drentsche Aa; gebruikmaken van de kansen die zich
voordoen en invloed uitoefenen op de beleidsontwikkeling.
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Het Overlegorgaan acht het wenselijk dat het huidige, door een
visitatiecommissie recent nog als ‘indrukwekkend’ beoordeelde,
communicatieproces voor bewoners van en betrokkenen bij het
Drentsche Aa-gebied ook in de komende BIO-plan periode wordt
voortgezet, ondanks de mogelijk teruglopende financiering. Het
communicatieproces is gericht op het kweken van betrokkenheid
bij de ingezette gebiedsontwikkeling. Ook besteedt het proces
veel aandacht aan innovaties voor een economisch en ecologisch
duurzame landbouw en aan de rol van de landbouw als beeldbepaler van het Nationaal beek- en esdorpenlandschap. Het
communicatieproces nodigt bovendien uit tot het ontwikkelen
van creatieve oplossingen die bijdragen aan het algemene streefbeeld voor het gebied.
Argumentatie
De ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie is een van de
kernpunten van het vorige BIO-plan. Deze insteek heeft in
de afgelopen jaren goed gewerkt. Er is dus genoeg reden om
deze strategie ook in de komende jaren te blijven hanteren.
Bij de basisfilosofie van de ‘ontwikkelingsgerichte
landschapsstrategie’ behoort ook een interactief communicatieproces, dat bewoners en betrokkenen uitnodigt in de lijn
van deze filosofie te handelen en mee te denken. Aandacht
voor de positie van de landbouw, terreinbeherende organisaties en andere domeineigenaren (dorpsgemeenschappen,
boermarken, plattelandsorganisaties) is belangrijk voor het
draagvlak onder de bevolking van het gebied. Immers, veel
mensen verdienen hun boterham in deze sector. Om de
identiteit van het gebied te kunnen behouden is een sterke
landbouw nodig. Het betekent ook dat boeren zich gewaardeerd weten door de maatschappij en kunnen rekenen op
een positieve houding richting de agrarische sector.
In 2015 is het 50 jaar geleden dat het Gedachtenplan
Drentsche Aa het licht zag, de eerste aanzet voor het huidige
Nationale beek- en esdorpenlandschap.
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Maatregelen
• Continueren van de aandacht voor nieuwe informatie over
landschap, cultuurhistorie, hydrologie en ecologie om de
huidige visie op het gebied uit te breiden en uit te dragen.
• Uitvoering geven aan de bestaande deelgebiedsvisies
voor het Ballooërveld en het gebied De StrubbenKniphorstbosch.
• Uitvoering geven aan het projectenboek Assen aan de Aa
• De bestaande communicatiemiddelen voor het gebied,
waaronder een nieuwsbrief en de website www.drentscheaa.nl blijven inzetten, met aandacht voor doelen,
kansen en resultaten. Ook wordt met eigen informatie
aangesloten bij de bestaande website voor nationale
parken van het Samenwerkingsverband Nationale Parken
(SNP) en het Servicenet Nationale Landschappen,
het samenwerkingsverband van de twintig nationale
landschappen in Nederland.
• Organisatie in 2015 van een programma rond 50 jaar
Gedachtenplan Drentsche Aa
• Oriëntatie op de functie die de landbouw in nationale
parken en nationale landschappen in het buitenland
vervult.

5. Het watersysteem centraal

Toekomstbeeld
Voor de lange termijn geldt als toekomstbeeld dat het gehele
stroomgebied van de Drentsche Aa zodanig is ingericht
dat sprake is van een optimale waterhuishouding met een
natuurlijke afwatering behorend bij een half-natuurlijke
laaglandbeek met als referentie het esdorpenlandschap. De
verschillende functies in het gebied, onder andere landbouw,
wonen en natuur, moeten zich kunnen ontwikkelen zonder
negatieve gevolgen voor het watersysteem. De waterkwaliteit
wordt niet meer negatief beïnvloed en de diverse functies
in het gebied kunnen zich optimaal ontplooien. Door een
uitgekiende zonering is er geen sprake meer van een wederzijdse negatieve beïnvloeding. Er wordt voldoende water
vastgehouden en er is voldoende berging om problemen met
hoge neerslagpieken in de benedenstroomse gebieden te
voorkomen.
Het functioneren van het watersysteem is (mede)sturend
voor de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied. De sponswerking in de bovenloop van de Drentsche Aa is fors toegenomen: water infiltreert in de bodem en vult het diepere
grondwater aan. Hetzelfde geldt voor de hogere delen in de
midden- en de benedenloop. Hierdoor vindt de waterafvoer
meer geleidelijk plaats en is de basisafvoer van de Drentsche
Aa verhoogd: in de droge zomerperiode is meer gebiedseigen water voorhanden, bovendien worden piekafvoeren
afgezwakt. De kwelstromen zijn versterkt en de kwelafhankelijke vegetatie is daardoor met name in de beekdalen toegenomen.
Het water in de beek verkeert overal in een ecologisch goede
toestand en voldoet aan de KRW-normen voor drinkwater. De
invloed van diffuse bronnen is sterk verminderd door regulier
beleid (generiek mestbeleid, AMvB Open Teelten e.d.) en
door specifieke maatregelen in het gebied. De oeverstroken
langs de beek worden milieuvriendelijk beheerd.

Door herstelmaatregelen functioneert het bekenstelsel zelf
als een ‘half-natuurlijke laaglandbeek’ waarin beeksysteemeigen processen, zoals erosie en sedimentatie, vrijelijk
optreden. De condities voor de ontwikkeling van kenmerkende zoetwater-levensgemeenschappen zijn geschikt. Dat
betekent dat de stroming en een goede waterkwaliteit zijn
hersteld. Waar zich in de natuur verdrogingsproblemen
voordoen zijn oplossingen uitgewerkt. Als zich kansen voor
doen zal met de betrokken partijen worden onderzocht
of de effecten van de grondwaterwinning kunnen worden
geminimaliseerd. Drainage en beregening uit grondwater zijn
zodanig uitgevoerd en gesitueerd dat deze geen verdrogend
effect meer hebben op natuurgebieden. De beek fungeert als
een ecologische verbinding voor beekorganismen en langstrekkende dieren.
Voor de periode tot 2020 betekent een en ander dat
voldoende ruimte wordt gecreëerd voor het herstel van een
half-natuurlijk bekenstelsel. Het Watersysteemplan Drentsche
Aa biedt hiervoor de visie en de instrumenten. Op grond
hiervan is een aantal projecten in uitvoering genomen.
Daarbij is voldoende aandacht voor de aspecten ‘water
vasthouden’, ‘waterberging’ en ‘verbetering waterkwaliteit’.
Ook zijn diverse vormen van waterconservering in het gebied
van toepassing. Voor al deze activiteiten is voldoende financiering beschikbaar. Delen van het bekenstelsel met een sterk
onnatuurlijk karakter zijn onderhanden genomen waardoor
deze een meer natuurlijk karakter hebben.
De diverse onderdelen van het bekenstelsel zijn op de
middellange termijn minimaal via natuurstroken en natuurlijke oevers met elkaar verbonden voor beekorganismen
en langstrekkende dieren. Uiteindelijk vormt het patroon
van beken, natuurgebieden en landschapselementen in het
cultuurlandschap één samenhangend ecologisch netwerk.
Van brongebied tot benedenloop. Er zijn projecten gestart
om het bekenstelsel landschappelijk te accentueren.
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Thematische uitwerking
UitvoeringWatersysteemplan
Streefbeeld
Op basis van het Watersysteemplan van Waterschap Hunze
en Aa’s zijn in het Nationaal Landschap de voorgenomen
projecten deels in 2015 en deels in 2027� uitgevoerd. Op
de iets langere termijn is de visie volledig uitgevoerd in het
totale stroomgebied.
Operationele uitwerking
Het Overlegorgaan zal de uitvoering van het Watersysteemplan
voor de Drentsche Aa van het Waterschap Hunze en Aa’s met
belangstelling volgen en ondersteunen. Voor dit gebied zijn vooral
van belang:
• Een robuust watersysteem, dat bijdraagt aan de berging van
oppervlaktewater in de beekdalen en de haarvaten van het
gebied
• Een goede kwaliteit van het oppervlaktewater voor mens en
dier
• Een zo groot mogelijke voorraad zoet grondwater van een
goede kwaliteit
De formele verantwoordelijkheid voor het Watersysteemplan
ligt bij het Waterschap Hunze en Aa’s. Het Overlegorgaan zal
er echter op toezien dat de wensen en standpunten van het
Nationaal Landschap voldoende tot hun recht komen. Het
Overlegorgaan zal zich inzetten voor voldoende financiering om
de projecten daadwerkelijk uit te voeren.
Argumentatie
De uitvoering van het Watersysteemplan voor de Drentsche
Aa maakt het mogelijk om een optimale waterhuishouding
te realiseren met een natuurlijke afwatering. Dit is niet alleen
van groot belang voor de functionele inrichting van het
gebied en voor de kwaliteit van de natuurgebieden, maar
voor alle bewoners van het stroomgebied.
De ecologische kwaliteit van de Drentsche Aa voldoet nog
niet geheel aan het streefbeeld van een stromende, en voor
vissen vrij optrekbare laaglandbeek, zoals voor 2015 eigenlijk
zou moeten. Dit heeft vooral te maken met het ontbreken van
karakteristieke beekprocessen langs sommige, nog rechte
beektrajecten. Ook voor drinkwater voldoet de beek niet
aan de normen van de Kaderrichtlijn Water. Voor een aantal
bestrijdingsmiddelen worden de normen nog overschreden.
Maatregelen
• De aan het Overlegorgaan deelnemende organisaties
brengen de visie van het BIO-plan in bij de opstellers van
het Watersysteemplan. Dit plan dient goede voorstellen
te bevatten die het watersysteem robuust maken, zorgen
voor voldoende water voor de landbouw, voor een goede
kwaliteit van het beekwater en voor voldoende mogelijkheden voor vissen om de beken op te trekken.
• Opstellen van een uitvoeringsplan voor het gewenst
grond- en oppervlaktewater regime (GGOR, zie par. 5.2.2.)
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• Uitvoeren van de waterbergingsopgave van 0,6 miljoen
m3 water uit de taakstelling van de Nota Waterbeheer 21e
Eeuw (WB21).Hiervan is 0,48 miljoen m3 uitgevoerd. De
totale opgave tot 2050 aan waterberging is 1,9 miljoen m3
in het Drentsche Aa-gebied.

Realisatie gewenst grond- en oppervlaktewaterregime
Streefbeeld
Reeds op korte termijn is er per functie voldoende inzicht
in en bestuurlijk commitment over het gewenst grond- en
oppervlaktewaterregime (GGOR). Door zonering en herverkaveling van functies in het plangebied wordt de problematische beïnvloeding tussen landbouw en natuur opgelost.
De knelpunten zijn op korte termijn (2013) in kaart gebracht
en voorzien van een oplossingsrichting. De belangrijkste
knelpunten zijn rond 2017 weggenomen. Het grond- en
oppervlakteregime is rond 2020 zo ingesteld dat de diverse
functies optimaal kunnen functioneren en van elkaar geen
wederzijdse negatieve invloed ondervinden. Dit betekent
onder meer dat de waterhuishouding zowel in de landbouwgebieden als in de in het kader van Natura 2000 aangewezen
habitattypen optimaal is ingericht.
Operationele uitwerking
Het Overlegorgaan zal onderzoek en overleg stimuleren over
het gewenst grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR) voor
landbouw en natuur in het Drentsche Aa-gebied. Met deze
kennis wil het Overlegorgaan de huidige knelpunten in het
waterregime in beeld brengen en oplossingsrichtingen aangeven.
Mede op grond hiervan zal zij haar wensen voor de invulling van
het GGOR inbrengen bij de het Waterschap Hunze en Aa’s, dat
hiervoor verantwoordelijk is. Uitgangspunt is dat in de diverse
deelgebieden van het Nationaal Landschap een optimale waterhuishouding wordt nagestreefd voor de diverse functies in dat
deelgebied.
Na deze studiefase zal het Overlegorgaan stimuleren dat het
Waterschap met de Provincie en andere betrokken instanties
een uitvoeringstraject start waarbij de knelpunten daadwerkelijk
worden aangepakt.
Argumentatie
Het opstellen van een GGOR is al een langer bestaande wens
van het Overlegorgaan. Door de aanwijzing van het Drentsche
Aa-gebied als Natura 2000 gebied is de noodzaak van een
GGOR nog belangrijker. Het op te stellen Natura 2000 beheerplan dient immers passende maatregelen te nemen voor de
instandhoudingsdoelen waarvoor het gebied is aangewezen.
Daarbij zijn nogal wat kwel- en grondwaterafhankelijke habitattypen, waarvan enkele met relatief grote oppervlakten in het
Drentsche Aa-gebied. Zowel voor de natuur als voor de landbouw
is het noodzakelijk dat de problematische wederzijdse beïnvloeding wordt opgelost. Door de wensen goed in kaart te brengen,
wordt het duidelijk waar de grootste knelpunten liggen. Deze
kunnen dan gericht (planmatig) opgelost worden. Het GGOR
wordt opgesteld door het waterschap in gezamenlijk overleg met
de Provincie en anderen.

Maatregelen
• Het op basis van de Natura 2000 instandhoudingsdoelen
in kaart brengen van de waterhuishoudkundige knelpunten
en oplossingsrichtingen voor onder meer de functies
natuur en landbouw (in 2013).
• Inbrengen van de wensen vanuit het Nationaal Landschap
in het proces van het opstellen en vaststellen van de
GGOR door het waterschap.
• Starten van een uitvoeringstraject met alle betrokken
instanties waarbij de knelpunten planmatig worden aangepakt. Hierbij biedt onder meer de inzet van het instrument
kavelruil mogelijkheden.
• Voldoende budget voor het uitvoeren van de aldus geformuleerde projecten.

Ecohydrologisch systeemherstel
Streefbeeld
Het afvoerpatroon van de beken is qua tijd, peilfluctuaties en
hoeveelheid afgevoerd water in overeenstemming gebracht
met de situatie van een half-natuurlijke laaglandbeek.
Het beekonderhoud is gericht op de functie van waterafvoer én aan de omgeving gerelateerde doelen. Voor zover
mogelijk wordt de sponswerking van het omringende gebied
versterkt. Dit betekent dat water zowel in de landelijke als
in de bebouwde gebieden, zoveel mogelijk infiltreert om het
grondwater te voeden. Via kwelstromen komt dit water in een
later stadium weer aan de oppervlakte en wordt het water
langer vastgehouden. De afvoer wordt hierdoor gelijkmatiger,
neerslagpieken worden door deze vertraging afgevlakt en
bovendien wordt de basisafvoer vergroot.
Het bovengenoemde toekomstbeeld is een perspectief voor
de lange termijn, te bereiken vóór 2030. Op de middellange
termijn (2015) is in elk geval inzicht in de aanpak beschikbaar
en zijn diverse deelprojecten in uitvoering genomen.

Ook voeren de gemeenten in het gebied een actief beleid met
betrekking tot het hergebruik van stedelijk afvalwater en tot
het afkoppelen van schoon hemelwater in stads- en dorpskernen en bedrijventerreinen.
Het afgekoppelde regenwater komt via helofytenfilters en in
een natuurlijk afvoerpatroon weer ten goede aan het beeksysteem. Er is hiervoor voldoende berging beschikbaar.
Operationele uitwerking
Het Overlegorgaan zet in op het herstel van het afvoerpatroon van een meer natuurlijke laaglandbeek. Herstel van het
watersysteem zal grotendeels gerealiseerd worden via projecten
en plannen die in lijn zijn met het Watersysteemplan en het
gewenste grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR). Zie de
vorige twee paragrafen. Hierbij zijn het vasthouden van water in
de haarvaten van het beekstelsel, het verbeteren van het natuurlijke afvoerpatroon en het verhogen van de beekbodem belangrijke leidraden.
Het Overlegorgaan stimuleert gemeenten om over te gaan op
afkoppelen van schoon hemelwater binnen de bebouwde kom.
Daarnaast zal het Overlegorgaan de ontwikkeling en uitvoering
van aangepaste beheerplannen stimuleren voor de delen van
de beeklopen met een primaire natuurfunctie. Herstel van de
beekloop zelf zal planmatig worden aangepakt.
Argumentatie
De huidige beek functioneert onvoldoende als natuurlijke
laaglandbeek. Inundatie vindt te weinig plaats, er zijn te
weinig verschillen in stroomsnelheid en substraat en de
beek ligt dikwijls zo diep dat deze eerder bijdraagt aan de
verdroging dan dat ze de natuurgebieden met water voedt.
De ecologische en belevingswaarde is daarmee lager dan
mogelijk en wenselijk is. In de benedenloop vormen piekafvoeren een probleem, die bij een natuurlijkere inrichting
van de beek en sponswerking van de bovenloop en het
omringende gebied kan worden verholpen. Er is hiermee
voldoende aanleiding voor beekherstel. Ook verlenging van
de afvoerweg en een meer natuurlijke begroeiing van de
beekoever dragen bij aan het vertraagd afvoeren van hemelwater.
Bij de voorbereidingen voor het opstellen van het
Natura2000 beheerplan voor het Drentsche Aa-gebied
(DLG-rapport PAS-analyse Herstelstrategieën Drentsche Aa)
is veel nadruk gelegd op het ecohydrologisch systeem van de
Drentsche Aa. Ook door het Waterschap wordt hier vanuit
de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Waterbeheer 21e Eeuw
(WB21)aan gewerkt. Op basis van het Plan van Aanpak voor
de TOP-lijst van verdroogde gebieden ligt er in het Drentsche
Aa-gebied een opgave van 2.200 ha, waarvan 700 ha momenteel in voorbereiding of in uitvoering is.
De totale WB21-opgave aan waterberging tot 2050 is
1,9miljoen m3 in het Drentsche Aa-gebied. Voor de beheerplanperiode 2010-2015 is de opgave 0,6 miljoen m3. Hiervan
is 0,48 miljoen m3 uitgevoerd, 0,45 miljoen m3 is in voorbereiding of in uitvoering.
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Vergroting van de infiltratie in het bovenstroomse deel van
het stroomgebied en op de plateaus kan onder meer worden
bereikt door het profiel van de haarvaten van het beeksysteem te verbreden en minder diep te maken, bijvoorbeeld in
de vorm van een smal zomerbed en een breder winterbed
(een zogenoemd ‘accoladeprofiel’). Een andere mogelijkheid is het inzetten van instelbare stuwen. Deze liggen niet
in de beek, maar eventueel in de toevoerende watergangen.
Ook het dempen van niet gewenste sloten behoort tot de
mogelijkheden. Daarnaast vertraagt ook het verlengen van
de beeklopen door hermeandering de afvoer en bevordert
de infiltratie, evenals een meer natuurlijke oeverbegroeiing
(extra wrijving door verruwing van de oevers).
Maatregelen
• Projectmatig genormaliseerde beken in de natuurlijke
staat herstellen, zodra de grondsituatie dit mogelijk maakt.
Daarbij aandacht behouden voor het cultuurhistorisch
aspect van de waterlopen, bijvoorbeeld wanneer deze
zijn gebruikt voor bevloeiingen van graslanden. Kansrijke
genormaliseerde waterlopen zijn: het Rolderdiep nabij
de Osbroeken, het zuidelijk deel van het Deurzerdiep en
het Zeegserloopje. Momenteel is 6 km uitgevoerd of in
voorbereiding. De totale opgave in KRW-verband is 11 km.
• Uitvoeren van maatregelen voor de natuurgebieden die
in het kader van de verdrogingsbestrijding het meest
urgent zijn. Leidraad hiervoor is het Plan van Aanpak bij de
TOP-lijst ‘Verdroogde gebieden’.
• Opstellen en uitvoeren van deelgebiedsplannen, waarbij
specifiek aandacht wordt besteed aan waterconservering
(waar mogelijk en aanvaardbaar voor de landbouwuitoefening), het vertragen van de afvoer en het mogelijk maken
van natuurlijke processen als erosie en sedimentatie.
• Toepassen van peilverhogende maatregelen op plaatsen
waar deze zonder bezwaar voor derden mogelijk zijn.
• Aankoppelen oude meanders en toestaan van een meer
natuurlijke begroeiing.
• Inbreng van de visie van het Overlegorgaan in het onderzoek en de besluitvorming over de GGOR.
• Herformuleren van de strategie rond het watersysteem
van de Drentsche Aa in bredere zin voor de komende
30 jaar. Zie ook de beekdalenvisie van de Provincie
Drenthe die momenteel in ontwikkeling is. In dat kader
kan bijvoorbeeld worden bezien of het water uit het
Deurzerdiep voortaan volledig via het Loonerdiep kan
worden afgevoerd in plaats van via het verdeelwerk naar
het Afwateringskanaal
• Heroverwegen van het onderhoud en beheer van oevers in
het licht van het moderne waterbeheer.
• Invoeren van beleid met betrekking tot het hergebruik van
stedelijk afvalwater en het afkoppelen van schoon hemelwater binnen de bebouwde kom (onder verantwoordelijkheid van de gemeenten).
• Inspelen op nieuwe mogelijkheden voor groene en blauwe
diensten
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Vergroting beleefbaarheid van de beek voor de recreant
Streefbeeld
De Drentsche Aa is in de uiteindelijke situatie zodanig
ingericht dat het beeksysteem duidelijk in het landschap
herkenbaar is. Dat betekent dat het kleinschalige karakter
van het agrarisch cultuurlandschap op een aantal plaatsen
is hersteld en dat op andere plaatsen is gekozen voor een
landschappelijke accentuering. Het beekdal is vrij van bebouwing.
Reeds op korte termijn is een begin gemaakt met het
herstel van het natuurlijke karakter van de door normalisatie
aangetaste beken. Landschapsplannen zijn uitgevoerd en
meanders zijn weer stromend gemaakt en verbonden met de
beek. Waar dit zonder schade voor de natuur kan, zijn oevers
toegankelijk gemaakt voor wandelaars. Ook is een aantal
voorden opnieuw ingericht en er zijn hier en daar loopbruggetjes aangelegd. Daarbij is rekening gehouden met de
mogelijk verstorende invloed van de recreatie op de natuur,
stilte/duisternis en de waterkwaliteit.
Operationele uitwerking
Het Overlegorgaan zal plannen en ontwikkelingen stimuleren,
die de beleefbaarheid van de beekloop en het beekdal vergroten.
Het streeft daarbij naar het planmatig verdichten en herstellen
van het kleinschalige beekdallandschap. Daarnaast zet het
Overlegorgaan zich in voor het hermeanderen van genormaliseerde beeklopen. De integrale ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie vormt de belangrijkste basis voor de concrete herstelplannen. De beleefbaarheid kan verder worden vergroot door
de aanleg van recreatieve voorzieningen, zoals wandelpaden,
voorden (op historisch verantwoorde locaties) en loopbruggetjes.
Schouwpaden en oevers kunnen ten dele worden opengesteld.
Overleg tussen de betrokken instanties moet uitwijzen waar de
meest geschikte locaties liggen.
Argumentatie
De belevingswaarde van de beek kan aanmerkelijk worden
vergroot door het beekdal herkenbaarder te maken, genormaliseerde beken weer te laten meanderen en de ontsluiting
voor recreanten te verbeteren. De Landschapsvisie Drentsche
Aa vormt hiervoor het kader. Niet alleen de recreant profiteert hiervan, maar ook de natuur en de waterhuishouding.
Daarnaast wordt de cultuurhistorische waarde van de
Drentsche Aa vergroot.
Maatregelen
• Projectgewijs genormaliseerde beeklopen in natuurlijke
staat herstellen.
• Uitvoering van de voorstellen in de Landschapsvisie
Drentsche Aa met betrekking tot de zichtbaarheid en de
landschappelijke aankleding van de beeklopen.
• Als de kansen zich voordoen en er is vanuit de Flora- en
faunawet geen bezwaar: uitbreiden van wandelmogelijkheden langs de beek, onder meer door oevers en schouwpaden toegankelijk te maken.

Verbetering waterkwaliteit
Streefbeeld
De waterkwaliteit is in de eindsituatie voldoende voor het
functioneren van de kenmerkende beekorganismen en voor
de drinkwaterfunctie. Als tussenstap zijn de eisen van de
EU-Kaderrichtlijn Water voor 2015 in dat jaar gehaald. Diffuse
belasting is teruggedrongen door inzet van het reguliere
landbouwmilieubeleid, de AMvB Open Teelten en door
vermindering van de belasting uit de dorpen en het stedelijke gebied van Assen. Zonering van functies en mogelijk
verplaatsing van bedrijven voorkomen verdere ongewenste
wederzijdse beïnvloeding van de waterkwaliteit. Met name de
stroken langs de waterlopen zijn door functieverandering of
ander beheer geëxtensiveerd. Gebiedsgerichte projecten in
samenwerking met agrarische ondernemers als ‘Schone bron
Drentsche Aa’ en ‘Landbouw Centraal’ helpen mee dit doel te
bereiken. Reeds op korte termijn is het beschikbare instrumentarium voor deze doelen ingezet.
De gemeenten in het gebied voeren met betrekking tot het
stedelijk hemelwater een actief afkoppelingsbeleid.
Operationele uitwerking
Het Overlegorgaan omarmt bestaande initiatieven - zoals het
reguliere landbouwmilieubeleid en de AMvB Open Teelten, maar
ook de gebiedsgerichte projecten als ‘Schone bron Drentsche Aa die leiden tot verbetering van de waterkwaliteit van het watersysteem van het Nationaal beek- en esdorpenlandschap. Daarnaast
stimuleert het Overlegorgaan nieuwe maatregelen, zoals
extensivering van het grondgebruik in de beekdalrand, sanering
van ongezuiverde lozingen en het verminderen van de vuillast uit
de dorpen en het stedelijke gebied van Assen. Het Overlegorgaan
zal zich sterk maken voor de inzet van beschikbare instrumenten
voor deze doelen.

Argumentatie
In het afgelopen decennium hebben de inspanningen om de
waterkwaliteit van de diverse stroompjes van de Drentsche
Aa te verbeteren ontegenzeggelijk een positief effect gehad.
Met uitzondering van hogere stikstofgehalten in enkele
bovenlopen worden de streefwaarden voor de waterkwaliteit van de Drentse Aa grotendeels gehaald. Het aantal
normoverschrijdingen is een aantal jaren fors afgenomen,
maar liet in 2012 weer een stijging zien. Echte piekconcentraties komen bijna niet meer voor. Stoffen die de laatste
jaren nog normoverschrijdingen vertonen zijn de herbiciden:
MCPP, MCPA, glyfosaat en AMPA, een afbraakproduct van
glyfosaat. Blijvende aandacht en verdere stappen in de verbetering van de waterkwaliteit zijn derhalve noodzakelijk voor
het herstel van kenmerkende beeklevensgemeenschappen en
vanwege de functie voor de drinkwaterwinning.
Maatregelen
• Afronding 1e fase KRW-maatregelen in 2015 en 2e fase
maatregelen in 2021.
• Zonering van functies door de gecombineerde inzet van
bedrijfsdoorlichting, kavelruil, hervestiging en inzet van
financiële instrumenten.
• Inzet van gebiedsgerichte projecten samen met de
landbouw en andere sectoren voor het terugdringen van
diffuse bronnen. Uitvoeren en uitbreiden van het project
‘Schone bron Drentsche Aa’ van de Provincie Drenthe, het
Waterschap Hunze en Aa’s en het Waterbedrijf Groningen,
in samenwerking met de agrarische sector. Daarnaast ook
nadrukkelijk aandacht voor afspoeling (van verhardingen)
op industrieterreinen, kantoorlocaties en particulieren
erven. Bij het benutten van schoon stedelijk hemelwater
door middel van actief afkoppelingsbeleid in het stedelijk
gebied zal hiermee rekening worden gehouden.
• Aandacht voor handhaving van het verbod mest en gewasbeschermingsmiddelen in de randzone van de beek te
gebruiken.
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6. Landbouw: kiezen voor perspectief

Toekomstbeeld
Duurzame landbouw blijft op de middellange termijn en
in de eindsituatie een economisch sterke sector in het
Drentsche Aa-gebied. Daarnaast is en blijft zij een van de
belangrijkste beeldbepalers van het Nationaal Landschap
en draagt zij bij aan de levendigheid en de identiteit van het
gebied. Het aantal bedrijven is als gevolg van autonome
ontwikkelingen sterk afgenomen. De resterende bedrijven
zijn voor een groot deel gegroeid in oppervlakte en bedrijfsomvang (NGE), echter niet per se in hectare-intensiteit.
Gemengde bedrijfsvoering is met name op gebiedsniveau
aan de orde. Niet bij alle bedrijven vormt voedselproductie
nog het hoofdinkomen. Veel bedrijven hebben (daarnaast)
hun inkomen verbeterd met nevenactiviteiten in de landbouw
of in niet-agrarische bedrijvigheid. Er is een kerngroep van
ontwikkelingsbedrijven in de melkveehouderij. Een aantal
bedrijven is omgeschakeld naar een niet-agrarische specialisme. Tezamen met de afgeleide werkgelegenheid dragen
deze bedrijven bij aan het inkomen en de banen in de regio.
Jonge boeren in het gebied hebben weer volop perspectief op
bedrijfsovername en continuïteit.
De agrarische sector draagt in de uiteindelijke situatie volop
bij aan de kwaliteiten van het gebied. Dat betreft zowel haar
bijdrage aan de natuur, als aan het landschap en de identiteit van het gebied (onder meer met streekproducten en
diensten). In 2020 werkt de helft van de landbouwsector in
Drenthe volgens het kringloopprincipe waardoor bodemecosystemen zo min mogelijk worden aangetast en de kans
krijgen te herstellen. Het Drentsche Aa-gebied heeft volop
gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het nieuwe
Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) biedt voor
kwaliteits- en structuurverbetering. Landbouwbedrijven in
het gebied werken in het toekomstbeeld duurzaam, dat wil
zeggen met een minimale uitstoot van schadelijke stoffen.
Innovatie is een belangrijk kenmerk van de toekomstige
landbouw in het gebied. Vooral gewassen die benut worden
voor farmacie en andere hoogwaardige toepassingen, zoals
stevia, lupine en hennep en voor het sluiten van de eiwit26

kringloop (luzerne, klaver, lupine) komen hiervoor in aanmerking.
Veel van deze aspecten zijn te vatten onder de noemer
‘Behoud door vernieuwing’. De landbouw werkt op
de middellange termijn volop aan deze innovatieve
koers, daarbij geholpen door onder meer het nieuwe
Gemeenschappelijke Landbouwbeleid, met ruimte voor
‘groene’ investeringen en ‘groene diensten’. Hierbij wordt
goed samengewerkt met de Agrarische Natuurvereniging
Drenthe. De daarbij behorende fiscale regelingen zijn ook
van toepassing op investeringen ten behoeve van de ontwikkeling van landbouwbedrijven. Hierdoor wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het versterken van de regionale
economie en aan de instandhouding van de essentiële rol
van de landbouw in het gebied.

Thematische uitwerking
Ruimte voor de landbouw
Streefbeeld
Het streefbeeld is dat de agrarische sector alle ruimte krijgt
voor bedrijfsontwikkeling, binnen de kaders van het provinciaal omgevingsbeleid en van het generieke en gebiedsgerichte milieubeleid. Het karakteristieke landschap is in nauwe
relatie met het agrarisch gebruik versterkt. De Integrale
kansenkaart is voor de ruimtelijke ontwikkeling van de
sector uitgangspunt. Deze biedt aan de landbouw uiteenlopende ontwikkelingskansen van de diverse deelgebieden.
De verschillende overheidsinstrumenten zijn zo ingezet dat
zij optimaal aan deze ontwikkelingskansen bijdragen. De
landbouw krijgt een passende beloning voor haar rol in het
behoud van het (cultuurhistorische) landschap.
Landbouwers weten dit en spelen daar met hun bedrijfsvoering op in. Sommigen kiezen voor een verdere ontwikkeling
in de reguliere landbouwtakken, anderen kiezen bijvoorbeeld
voor de combinatie van landbouw en natuurbeheer of voor

de combinatie landbouw-cultuurhistorie-recreatie of voor
streekproducten. Er is in het Drentsche Aa-gebied ruimte
voor vele combinaties. Bedrijven die weinig heil zien in de
specifieke kansen van hun deelgebied worden desgewenst
geholpen het bedrijf te verplaatsen naar een regio die beter
bij hun doelstellingen past. Het totale gebied krijgt hierdoor
een zeer veelzijdige aanblik.
Op de hoger gelegen plateaus (essen en heideontginningen)
is en blijft voldoende ruimte voor innovatieve en duurzame
vormen van landbouw. De essen dienen – ondersteund door
de diverse overheden en binnen de milieurandvoorwaarden
– als proefgebied voor nieuwe, duurzame teelten die passen
in het landschap en voor nieuwe vormen van landbouwstimulering.
Planmatige kavelruil is nog steeds een belangrijk instrument
voor het verbeteren van de landbouwstructuur. Het instrumentarium van Rijk, provincie, gemeenten en het waterschap
is in deze periode gericht op de maximale inzet voor de
specifieke doelen van de verschillende gebieden.
Operationele uitwerking
Het Overlegorgaan zal zich actief inzetten voor het welslagen
van een langjarig proces waarbij agrarische bedrijven de ruimte
krijgen voor de bedrijfsontwikkeling die zij wensen, op die
plaatsen die zich daar binnen de kaders van het provinciaal
omgevingsbeleid en het generieke en gebiedsgerichte milieubeleid voor lenen. De ruimte die de Integrale kansenkaart aan de
agrarische sector biedt is uitgangspunt voor de te kiezen ontwikkelingsrichting. Het Overlegorgaan zal daarnaast trachten de
overheidsinstrumenten zo te sturen dat deze optimaal aan deze
ontwikkelingskansen bijdragen. Kavelruil speelt hierbij een zeer
belangrijke rol, evenals de inzet van financiële instrumenten voor
bedrijfsverbetering, kavelverbetering en groene diensten, steeds
in de juiste combinatie en gerelateerd aan de functies van het
deelgebied.
Het Overlegorgaan zal zich bij bedrijfsverplaatsing soepel
opstellen als zich kansen voordoen om elders ruimtelijke
problemen te verlichten. Tenslotte zal het Overlegorgaan
de agrarische sector vragen om het voortouw te nemen bij
de ontwikkeling van innovatieve en duurzame vormen van
landbouw, bijvoorbeeld door het opzetten van een studievereniging en door proefnemingen onder collectieve verantwoordelijkheid te bevorderen.
Argumentatie
Vanuit de Omgevingsvisie Drenthe (2012) en de Integrale
Kansenkaart is duidelijk welke ruimte er is voor de verschillende bedrijfsontwikkelingen. Door de instrumenten,
waaronder kavelruil en financiering voor groene diensten, zo
in te zetten dat zij de aldus bedoelde zonering ondersteunen,
ontstaat helderheid in het beleid en kunnen de agrarische
bedrijven lange-termijn keuzen maken. Verwacht wordt dat
een deel van de bedrijven zal kiezen voor bedrijfsbeëindiging,
mede in het licht van de aanstaande veranderingen in het

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Mede hierdoor
ontstaat ruimte voor het ingezette proces.
Afhankelijk van het deelgebied wordt dus een bepaalde
ontwikkeling gestimuleerd door een gerichte inzet van
middelen en subsidies. Wanneer een landbouwbedrijf zich
bijvoorbeeld in een bepaald deelgebied van het gebied wil
richten op agrarisch natuurbeheer, maar deze ontwikkeling wordt in het betreffende gebied niet gestimuleerd, dan
kan het wenselijk zijn het bedrijf te verplaatsen naar een
zone waar agrarisch natuurbeheer wel wordt gestimuleerd.
Indien gewenst zullen bedrijven, die weinig heil zien in de
specifieke kansen van hun deelgebied, ruimtelijk en procesmatig (en als er weer financiering beschikbaar is: financieel)
worden geholpen het bedrijf te verplaatsen naar een gebied
dat beter bij hun ambities past. Uiteindelijk ontstaat - op de
lange termijn - een situatie waarbij specifieke vormen van
landbouw volledig in hun omgeving passen, zonder onoverkomelijke hinder te ondervinden van naburige functies. Een
geactualiseerd landschapsontwikkelingsplan, zoals in de
gemeente Tynaarlo, zorgt voor een passende en ondersteunende aankleding.
Maatregelen
• Continuering van de bestaande inzet op landbouwstructuurversterking via vrijwillige kavelruil onder de vlag van de
bestuurscommissie Planmatige Kavelruil Drenthe
• Leren van ervaringen van de vier Nederlandse GLB-pilots,
waaronder die in het Nationaal Landschap Noordelijke
Friese Wouden en deze benutten voor het Drentsche
Aa-gebied
• Ontwikkelen van geschikte mechanismen om het GLB
voor groene doelen op een voor het Drentsche Aa-gebied
geschikte manier in te zetten.
• Zonering van functies door de gecombineerde inzet van
bedrijfsdoorlichting, kavelruil, hervestiging en inzet van
financiële instrumenten.
• Uitplaatsing buiten het Nationaal Landschap stimuleren
voor ondernemers die hiervoor belangstelling hebben.
• Stimuleren van de sanering van asbestdaken projecten
gecombineerd met plaatsen van zonnecollectoren op
agrarische bedrijven (‘Zon voor asbest’).
• Stimuleren van het gedachtengoed van ‘Kwaliteit in
bouwen’. Hierbij is er extra aandacht voor architectuur en
landschappelijke inpassing van nieuwe bedrijfsgebouwen.
Het voormalige project Agrarisch Landschappelijk Bouwen
Drentsche Aa in samenwerking met het Drents Plateau
dient hierbij als voorbeeld
• Uitvoering geven aan de gemaakte afspraken over de
omgang met het archeologisch erfgoed in agrarisch
gebruik (Convenant Provincie, 11 gemeenten & LTO,
afdeling Drenthe, dec. 2011).

Een duurzaam inkomen voor de landbouw
Streefbeeld
Landbouwers in het Drentsche Aa-gebied hebben in dit
toekomstbeeld een perspectief op een goed inkomen. Dit
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wordt voor een deel gewaarborgd door efficiëntere productieomstandigheden, zoals concentratie van percelen, huiskavelvergroting, waterbeheersing en ontsluiting. Voor een
ander deel wordt dit veroorzaakt door aanpassing van de
bedrijfsvoering doordat wordt ingespeeld op de kansen en
het instrumentarium die in het kader van het BIO-plan 2.0
en andere regelingen worden geboden. Ook werken agrariërs
samen in de vorm van coöperaties of door middel van een
gedeeld machinepark.
Verbrede landbouw is een geaccepteerde manier om het
inkomen aan te vullen en risico’s te spreiden. De landbouw
kent verschillende gezichten in de vorm van diverse bedrijfstypen. Enerzijds zien wij grootschalige gespecialiseerde
landbouwbedrijven, anderzijds zijn er verschillende bedrijven
die nevenactiviteiten hebben ontwikkeld, zowel binnen als
buiten de landbouw. Het karakteristieke landschap en de
natuurgebieden worden voor een belangrijk deel onderhouden door agrariërs (in samenwerking met de agrarische natuurvereniging Drenthe) die hier extra inkomsten
door verwerven. Ook worden inkomsten gegenereerd uit
de productie van schoon water of hogere waterpeilen en
andere ‘groene en blauwe diensten’. Daarnaast produceren
en verkopen verschillende boeren een breed assortiment
streekproducten. Deze streekproducten zijn aangesloten bij
het regionale keurmerk ‘Drents Goed’. Er zijn verschillende
nieuwe verkooppunten voor lokale producten gerealiseerd.
Waar inpasbaar worden nieuwe, milieuvriendelijke teelten
gestimuleerd. Ondernemers zijn zich bewust van hun
toekomstmogelijkheden en spelen daar goed op in.
Bovendien is de recreatieve functie in het Nationaal
Landschap nauw verweven met het leven in en om de
boerderij: de boer als gastheer. Deze relatie blijkt ook uit de
Drentsche Aa-aanduiding bij het ‘Drents Goed’ keurmerk dat
consument en toerist verzekert van de herkomst van kwalitatief hoogwaardige streekproducten.
Operationele uitwerking
Het Overlegorgaan zal de genoemde ontwikkeling stimuleren
onder meer door middel van kavelruil. De Integrale Kansenkaart
biedt hiervoor een helder zicht op de ontwikkelingskansen per
deelgebied. Het beschikbare instrumentarium wordt zo ingezet
dat het de ontwikkelingskansen in de nagestreefde zonering
ondersteunt. Het Overlegorgaan wil zich tevens inzetten
voor een optimale benutting van het instrumentarium van
de groene diensten in het Drentsche Aa-gebied vanuit het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de EU2020
strategie.
Het Overlegorgaan stimuleert een positieve houding van de
streek ten aanzien van nieuwe neveninkomsten en zal hier in de
voorlichting ruimschoots aandacht aan besteden. Landbouwers
hebben de kans om op aangewezen natuurgronden zelf de
natuur te realiseren, dus zonder dat de grond wordt verworven.
Ook ondersteunt het Overlegorgaan de activiteiten van de
Agrarische Natuurvereniging Drenthe in het gebied.

28

Het Overlegorgaan zal tevens de productie en de verkoop van
streekproducten uit het Nationaal beek- en esdorpenlandschap
stimuleren. Het ontwikkelen van nieuwe verkooppunten vormt
hierbij een aandachtspunt. Het Overlegorgaan denkt hierbij
onder meer aan arrangementen tussen boeren, lokale supermarkten, recreatieondernemers en lokale horecaondernemers.
Ook boerenmarkten en evenementen vormen een interessante
markt. Het Overlegorgaan bepleit dat de producten worden
verkocht onder het bestaande keurmerk ‘Drents Goed’.
De teelt van nieuwe, duurzame producten zal worden bevorderd,
onder meer door te stimuleren dat ter zake een agrarische studievereniging wordt opgezet.
Argumentatie
Voor de instandhouding van de landbouw in het gebied van
het Nationaal Landschap Drentsche Aa is het een vereiste dat
de betrokken agrariërs voldoende perspectief zien voor continuering van hun bedrijf. Tegelijkertijd komen vele ontwikkelingen op de landbouwsector af, onder andere op het gebied
van landbouwpolitiek, de marktordening en milieubeleid.
Bovendien is de vraag naar grond in ons kleine landje groot:
grote delen van het landbouwareaal zijn de laatste decennia
opgeslokt door ruimtevragende functies als stedenbouw,
infrastructuur, natuur en recreatie. Als gevolg van de schaarse
ruimte zijn de grondprijzen en daarmee de productiekosten
bijzonder hoog. Dit benadeelt de concurrentiepositie van de
grondgebonden landbouwproductie. Wanneer daarbij ook
nog de sterke stijging van diverse lasten wordt opgeteld, dan
zal duidelijk zijn dat het niet eenvoudig is om op basis van
agrarische productie een economisch gezond bedrijfsresultaat te realiseren. Bovendien zijn veel boeren gebonden aan
investeringen uit het verleden die de flexibiliteit in de bedrijfsvoering beperken: gemaakte kosten ten behoeve van een
bepaalde productievorm moeten over een bepaalde periode
worden terugverdiend. Hierbij valt te denken aan de samenstelling van het machinepark, opslag en silage, stalinrichting
en dergelijke.
Gezocht moet worden naar mogelijkheden om de landbouw
in het Drentsche Aa-gebied te helpen om de omslag naar
een schone sector te maken, een sector die bovendien
naadloos past op de andere functies in het gebied. Er dienen
zich verschillende kansen aan maar tegelijkertijd spelen er
vele vragen die nader onderzoek rechtvaardigen: alvorens
te investeren in nieuwe kansen moet helder zijn wat de
voorwaarden, consequenties en te verwachten opbrengsten
zijn.
Maatregelen
• Bevorderen van de ontwikkeling van ‘groene en blauwe
diensten’ door landbouwbedrijven en andere grondeigenaren.
• Stimuleren van streekproducten onder het keurmerk
‘Drents Goed’.
• Landbouw uitnodigen om de innovatie van duurzame
teelten op te pakken, met name op de essen, en om de
kringlooplandbouw ter hand te nemen.

• Stimuleren van de teelt en de afzet van gewassen met een
specifieke kwaliteit. Bij voorbeeld lupine voor de productie
van eiwitten of specifieke medicinale planten. Ook in het
Drentsche Aa-gebied liggen hiervoor kansen.
• Verwaarding van biomassa uit het Drentsche Aa-gebied
via twee projecten die begin 2012 zijn gestart
(Energielandschap Drentsche Aa). De voorkeur ligt bij
reststromen en tweede-generatie energiegewassen.
• Inspelen op de Regionale voedselstrategie Regio
Groningen- Assen. Uitwerken van het thema ‘Proef de
Drentsche Aa’ met de productie en verwerking van streekproducten als onderdeel van een totaalbeleving van het
Drentsche Aa-gebied
• Voortzetting van het gedachtengoed/aanpak uit het project
‘Duurzaam boer blijven’ door middel van een studiegroep
in het Drentsche Aa-gebied met als doel het: herstel en
behoud van de gezonde bodem en het verder terugdringen
van de milieubelasting via de kringloopbenadering.

Verbetering van de landbouwstructuur
Streefbeeld
Gegeven de mogelijkheden van het gebied (uitgedrukt in
de toegepaste zonering van de Integrale Kansenkaart is
de landbouwstructuur in het gebied uiteindelijk optimaal.
Deze structuur is gericht op grondgebonden landbouw, met
– afhankelijk van de zone – natuur al-dan-niet als gelijkwaardige partner, conform de kaders van het provinciaal
omgevingsbeleid.
Door bedrijfsbeëindiging komen landbouwgronden vrij.
De grondmobiliteit is hierdoor hoog. Een actuele grondbalans maakt duidelijk hoe vraag en aanbod zich tot elkaar
verhouden.
Door actieve kavelruil ontstaat toch de gewenste dynamiek in
de structuurverbetering. Een snelle kavelruil is in dezen een
sleutel voor de gebiedsontwikkeling. In dit kader past ook een
creatieve houding van agrarische instanties, overheden en
terreinbeherende organisaties als bepaalde maatregelen tot
wederzijds voordeel strekken. Bijvoorbeeld in de vorm van

boerderij nieuwbouw als daarmee elders een stuk reservaat
kan vrijkomen. De landbouwgebieden zijn goed ontsloten,
met oog voor de veiligheid, de recreatiedruk en het sluipverkeer.
Operationele uitwerking
Het Overlegorgaan zet in op een optimale inrichting voor
grondgebonden vormen van landbouw. In dat kader zal zij de
uitplaatsing of beëindiging van niet-grondgebonden bedrijven,
zoals varkens- en pluimveehouderijbedrijven, in het gebied
ondersteunen. Een actieve grondbalans dient inzicht te geven hoe
vraag en aanbod zich tot elkaar verhouden. Het Overlegorgaan
wil het instrument kavelruil met zoveel mogelijk armslag
inzetten. Er wordt gezocht naar creatieve ruimtelijke oplossingen
als deze tot wederzijds voordeel strekken.
Argumentatie
Voor de landbouw is het van groot belang de bedrijfsvoering
op een effectieve en efficiënte wijze te kunnen uitvoeren. Een
optimale bedrijfsstructuur en een goede ontsluiting besparen
tijd, geld en energie en is bovendien gunstig voor mens, dier
en milieu. Bovendien draagt een goede ontsluiting bij aan de
leefbaarheid van het gebied. Belangrijke aandachtspunten
zijn verkeersveiligheid, recreatiedruk en sluipverkeer.
Bij het gebied passen geen nieuwe vormen van intensieve
veehouderij. Deze worden overigens vanuit het provinciaal
omgevingsbeleid in vrijwel alle deelgebieden ontmoedigd.
Maatregelen
• Blijven inzetten op kavelruil.
• Streven naar een ruime armslag voor de kavelruil in de
vorm van meer financiële middelen, meer grond in de
grondpot en meer mogelijkheden voor overbedeling en
kavelaanvaardingswerken.
• Investeren in de uitplaatsing of bedrijfsbeëindiging van
varkens- en pluimveebedrijven in het gebied.
• Soepel omgaan met ruimtelijke oplossingen als dit per
saldo kwaliteitswinst oplevert.
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7. Natuur en landschap: landschap als strategie

Inleiding

Toekomstbeeld

Tijdens een ‘Ronde tafel bijeenkomst Drentsche Aa’ van
Staatsbosbeheer zijn in september 2011 de contouren
geschetst van het duurzaam toekomstig beheer van het
beekdallandschap Drentsche Aa in de 21ste eeuw. Dit
is verder uitgewerkt in ‘Beheerstrategie Drentsche Aa’
(Staatsbosbeheer, 2013). Hierin wordt het Drentsche
Aa-gebied grofweg in drie delen verdeeld. Het beheer in het
noordelijke deel is gericht op het instand houden van het
cultuurhistorische landschap. Het beheer in de boswachterij
Gieten-Gasselte is daarentegen gericht op recreatieve natuur
rondom het Boomkroonpad. In het brongebied GeelbroekHooghalen-Schoonloo ten slotte is de inzet gericht op
natuurlijke vitale (zelfregulerende) natuur.
Deze globale indeling is ook de insteek van dit BIO-plan 2.0.
Het ontwikkelen en beheren van de landschapsecologische
eenheid Drentsche Aa wordt opgevat als een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen.

In het Drentsche Aa-gebied zijn in de toekomst de natuur,
landschappelijke en cultuurhistorische waarden duurzaam
behouden en versterkt, in samenhang met de ontwikkeling
van een ecologisch verantwoorde landbouw. Als strategie
geldt daarbij de ontwikkeling van een leefbaar, levendig en
levensvatbaar beek- en esdorpenlandschap, met alle daarin
thuishorende elementen en van goede kwaliteit.
Het stelsel van beken en beekdalen vormt, tezamen met
de rijkelijk aanwezige natuurwaarden de feitelijke ondergrond van het gebied. Hierover ligt een cultuurhistorisch
gebruikspatroon, bestaande uit nederzettingen, esgronden,
houtwallen, stroomdalgraslanden, veldontginningsgronden
en bossen. Ondergrond en cultuurpatroon vertonen een
onlosmakelijke samenhang. Het gebied kenmerkt zich voorts
door rust, ruimte en duisternis. In de eindsituatie zijn deze
waarden, evenals hun onderlinge samenhang, niet alleen nog
steeds duidelijk herkenbaar, maar ook verbeterd en versterkt.
De waarden zijn in het algemeen recreatief goed ontsloten.

Voor het beheer wordt ingezet op drie punten:
1. Ecologische Hoofdstructuur (EHS): doorgaan met afrondingsaankopen van essentiële gebieden in het Drentsche
Aa-gebied, vanuit de gedachte dat stoppen met aankopen
tot waardeverlies van eerdere aankopen en inefficiënt
beheer leidt;
2. Waterbeheer: volledig herstel van het watersysteem.
Investeren in herstel van de Drentsche Aa verdient zich
dubbel en dwars terug in de waarde van landschap en
natuur, veiligheid en schoon drinkwater. Dit ook vanuit
de eisen die wettelijk uit het Beheerplan Natura2000
Drentsche Aa vloeien.
3. Recreatie: in samenwerking investeren in betere toegankelijkheid en beleving door aanpassingen in de infrastructuur
en zonering
Dit BIO-plan 2.0 werkt deze drie punten verder uit, waarbij
vooral 1. en 2. voor dit hoofdstuk van belang zijn.
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De landbouw speelt een belangrijke rol in deze ontwikkeling.
De aanwezige cultuurhistorische waarden, waaronder ook de
archeologische, zijn mede richtinggevend voor het beheer en
de inrichting van essen, fraaie dorpsgezichten en beekdalen.
De diverse onderdelen van het esdorpenlandschap zijn
duidelijk herkenbaar, evenals de eeuwenlange ontstaansgeschiedenis. De cultuurhistorie wordt ingezet als inspiratiebron voor vernieuwing. Kleinschaligheid van het beheer is
hierbij een belangrijk kenmerk.
De aardkundige waarden, het historisch bodemarchief en
het culturele erfgoed zijn duurzaam beschermd. Uiteindelijk
is de Ecologische Hoofdstructuur conform het huidige
begrenzingenplan gerealiseerd. De nadruk ligt bij het herstel
van een gaaf laaglandbeekstelsel, inclusief de aanliggende
stroomdalgraslanden. Het stelsel wordt omgeven door
essen, brinkdorpen, beboste en agrarische heideontginningen en landgoedachtige gebieden. In de bovenloop van de
Drentsche Aa ontwikkeling van (zelfregulerende) aaneenge-

sloten ‘vitale’ natuur. De landschappelijke variatie is groot en
daarmee ook de betekenis voor bewoners en bezoekers. Het
milieu voldoet aan de eisen van de bijzondere milieukwaliteit.

Thematische uitwerking
Het esdorpenlandschap ontwikkelen met het oog op de
toekomst
Streefbeeld
Locatie-, inrichtings- en vormgevingskeuzen in het Nationaal
beek- en esdorpenlandschap passen in een ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie, gebaseerd op de gedachte
‘behoud door vernieuwing’. Onderdeel van deze strategie is
een landschapsvisie waarin landschappelijke, cultuurhistorische en hydrologische karakteristieken als uitgangspunten
worden gehanteerd en die oog heeft voor de beleving van
bewoners en bezoekers van het gebied.
Het bestaande culturele erfgoed van het Nationaal beek- en
esdorpenlandschap is door goed beheer behouden gebleven.
Dat geldt zowel voor de levende en de niet-levende natuur,
de archeologie, de cultuurhistorie en het landschap als
wisselwerking tussen natuur en cultuur. Uitgangspunt is de
versterking van de samenhang van het huidige cultuurhistorische laaglandbeeklandschap inclusief zijn ontwikkelingsgeschiedenis.
De herkenbaarheid van de ontstaansgeschiedenis van
het landschap komt reeds op de middellange termijn tot
uitdrukking. De overgang tussen esdorp, es en beekdal, met
de afwisseling tussen open ruimten (heidevelden, essen,
heideontginningen en benedenloop) en besloten ruimten
(boven- en middenloop beek, landgoederen en bossen) is
met diverse inrichtings- en beheermaatregelen vergroot.
Er is beleidsafstemming tussen de betreffende overheden
gericht op het herkenbaar maken en houden van het contrast.
Nieuwe ontwikkelingen sluiten hierop aan. Er zijn nieuwe
zichtlijnen aangebracht en cultuurhistorische structuren zijn
in het landschap geaccentueerd. Helder gecommuniceerde
eindbeelden voorkomen dat de bevolking met onverwachte
ingrepen wordt geconfronteerd.
Met name op de hoger gelegen plateaus (essen en heideontginningen) is en blijft voldoende ruimte voor moderne
landbouwvormen. Het beheer in de beekdalen is mede
gericht op het herstel van het patroon van landschapselementen. Plaatselijke agrariërs worden betrokken bij
het onderhoud voor zover dit mogelijk en wenselijk is.
Landbouwbedrijven kunnen hiermee een deel van hun
inkomsten verwerven. Agrariërs kunnen, waar dit binnen
het beheer past, meerjarige contracten afsluiten voor het
medegebruik van reservaten. Agrariërs en natuurbeheerders
werken samen aan het beheer van natuur en landschap. Op
korte termijn worden de geleidelijke verstedelijking en de
verrommeling in het Drentsche Aa-gebied tegengegaan. Zo
zijn de huidige open essen blijvend planologisch beschermd
tegen woningbouw en bosaanplant. Hier worden tevens alle

mogelijkheden benut om de oorspronkelijke esrandbeplanting en openheid te herstellen.
Het Drentsche Aa-gebied kenmerkt zich door de afwisseling
tussen open ruimten en meer besloten landschap. Dit beeld
is voor de gebiedsontwikkeling slechts een referentiepunt
en géén blauwdruk. Ontwikkelingen en nieuwe elementen
blijven in het gebied mogelijk, mits zij geen afbreuk doen aan
het genoemde uitgangspunt.
In de toekomst zijn de open ruimten in algemene zin door
verwijdering van groene elementen opener geworden en de
besloten landschappen door aanplant en herstel juist meer
verdicht. Dit algemene uitgangspunt is op een verstandige
manier vormgegeven: niet altijd hoeven groene elementen
uit open ruimtes te worden verwijderd. Als voorbeeld is de
statige beplanting over de Ballooëres gehandhaafd en zelfs
hersteld. Ook rond boerderijen is volop geboomte en erfbeplanting aanwezig.
Het kleinschalige beekdallandschap is in de eindsituatie
duurzaam behouden en volop beleefbaar voor bezoekers.
Duisternis en stilte zijn als kenmerkende waarden van het
gebied nog volop te vinden. Het cultuurhistorische landschap
wordt in overleg met de bevolking planmatig hersteld en
behouden, inclusief de daartoe behorende monumenten.
Dit wordt reeds op de middellange termijn ondersteund
door het instrumentarium van het Nationaal Landschap en
van bijvoorbeeld de Subsidiestelsel Natuur en Landschap
(SNL). De plaatselijke agrariërs hebben de mogelijkheid
om de wallen, houtsingels en andere elementen in het
gebied te beheren door middel van het instrument agrarisch
landschapsbeheer. Ook zijn er beheerpakketten voor extra,
vrijwillige milieu- en watermaatregelen op de flanken van de
beekdalen.
In het gebied bevinden zich diverse concentraties van
archeologische vindplaatsen en objecten, zoals concentraties grafheuvels en ‘raatakkerstructuren’ (‘celticfields’). Deze
gebieden worden deskundig beheerd en herkenbaar gemaakt
voor een breed publiek.
In de beheergebieden is de deelname onder de agrariërs
hoog; men kiest vooral voor de zwaardere natuurdoelpakketten. De eerste experimenten zijn in 2010 geëvalueerd.
Operationele uitwerking
Het Overlegorgaan zet in op een integrale ontwikkelingsgerichte
landschapsstrategie gericht op het planmatig vergroten van de
herkenbaarheid van de overgang tussen esdorp, es en beekdal.
De Landschapsvisie Drentsche Aa is hierbij in belangrijke mate
richtinggevend. Concrete beheer- en inrichtingsplannen op uitvoeringsniveau met het bijbehorende instrumentarium moeten er
vervolgens voor zorgen dat de ontstaansgeschiedenis herkenbaar blijft. In lijn met het versterken van de overgang tussen
esdorp, es en beekdal wordt het kleinschalige beekdallandschap
planmatig verdicht en hersteld. De essen en beekdalen worden
juist vrijgemaakt van niet karakteristieke beplanting. Daarnaast
zet het Overlegorgaan zich in voor het herstel van de beeklopen
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waarbij natuurlijke processen vrij hun gang kunnen gaan.
Ontwikkelingen die duisternis en stilte structureel bedreigen
worden tegengegaan.
De Integrale Kansenkaart en de overkoepelende Landschapsvisie
vormen de basis voor de concrete herstel- en onderhoudsplannen.
De benodigde beleidsafstemming loopt via het Overlegorgaan.
Hier wordt onder meer het herstel en de planologische bescherming van open essen ter sprake gebracht. Het Overlegorgaan
stelt zich verantwoordelijk voor het verwerven van draagvlak en
medewerking onder de lokale bevolking. Bij het beheer worden
lokale agrarische en andere ondernemers zoveel mogelijk
betrokken.
Argumentatie
Het behoud en herstel van het kenmerkende culturele
erfgoed is één van de belangrijkste pijlers van de instelling
van het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa.
Dit betekent niet dat er geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk
zijn. Het motto ‘Behoud door vernieuwing’ geeft al aan dat
een en ander goed kan samen gaan. De Landschapsvisie
Drentsche Aa vormt hiervoor het gemeenschappelijke kader.
Maatregelen
• Continueren van de bestaande inzet op landschappelijke
vormgeving volgens het principe ‘Behoud door ontwikkeling’.
• Uitvoering blijven geven aan de projecten van de
Landschapsvisie Drentsche Aa uit 2004.
• Nieuwe projecten oppakken vanuit de Landschapsvisie
Drentsche Aa, zoals de Inrichting & Beheerplannen
voor De Strubben-Kniphorstbos en het Ballooërveld,
het projectboek ‘Assen aan de Aa’ en vervolg uitvoering
Belvedères.
• Landschapsherstel landgoederengordel Eelde-Paterswolde
en Glimmen
• Het starten van een project Herstel kleinschalig cultuurlandschap en eenheid in beheer omgeving Nieuwlanden
– Gasterse Duinen. Dit project moet goed met de diverse
beheerders, Staatsbosbeheer, maar ook Het Drentse
Landschap, Natuurmonumenten en particulieren worden
afgestemd.
• Landschappelijk ongewenste vormen van verlichting,
bijvoorbeeld op bedrijventerreinen en melkveehouderijbedrijven, worden tegengegaan. Daarbij wordt ingespeeld op
lopende initiatieven op dit punt en gebruik gemaakt van de
ervaringen met beleid in andere provincies.
• Actief zoeken naar aanvullende financiële instrumenten
voor inrichting en beheer van het landschap, waaronder
het Gebiedsfonds Drentsche Aa.
• Optimale benutting van de geactualiseerde archeologische
waarden- en verwachtingenkaarten van de gemeenten Aa
& Hunze, Assen, Haren en Tynaarlo.
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Herstel kleinschalig beeklandschap
Streefbeeld
Op de lange termijn heeft de beek over het hele traject een
meer natuurlijke loop gekregen en is het profiel aangepast.
De relatie met de bos- en natuurgebieden in de bovenloop is
hersteld. Natuurlijke processen, zoals erosie en sedimentatie
en overstromingen, krijgen meer ruimte. Op korte termijn
is een start gemaakt met het beekherstel aan de hand van
concrete uitvoeringsplannen. Het onderhoudsregiem van
de beek en de beekoever is dan optimaal afgestemd op de
natuurfunctie.
Uitgangspunt is het herstel van de samenhang van het
cultuurhistorische laaglandbeeklandschap. Dit betekent dat
de natuurgebieden grotendeels worden ingericht volgens een
‘half-natuurlijke’ doelstelling. Dat wil zeggen dat het natuurbeheer in beginsel uitgaat van de combinatie van spontane
natuur en grotendeels oude agrarische beheermethoden
(maaien, hooien, plaggen e.d.). Op sommige plaatsen,
passend binnen het kleinschalige landschapspatroon, is
ruimte voor natuurontwikkeling eventueel gevolgd door
spontane processen en met een minimum aan menselijk
ingrijpen. Dit geldt in het bijzonder voor de beekbeddingen,
maar ook voor plaatsen waar de natuur zich ontwikkelt in de
richting van hoogveenvorming.
Er is aandacht in het beheer voor de bijzondere gradiënten
in het landschap en voor de specifieke samenhang van de
aanwezige ecologische, archeologische, aardkundige en
cultuurhistorische waarden.
Operationele uitwerking
Het Overlegorgaan stimuleert de grondverwerving binnen de
begrensde EHS. De inrichting van de nieuw verworven gebieden
wordt met voortvarendheid ter hand genomen. De natuurdoeltypen van het provinciaal Natuurbeheerplan Drenthe voor het
Drentsche Aa-gebied zijn richtinggevend voor het beheer en
voor het flankerende milieu- en waterbeleid. Bij het herstel van
de ecohydrologie van het bekenstelsel zal de hoogste prioriteit
worden gegeven aan gebieden die vanuit ecologisch perspectief
het meest kwetsbaar zijn.
Gezien de identiteit van het Drentsche Aa-gebied zal het beheer
voornamelijk gericht zijn op behoud en ontwikkeling van ‘halfnatuur’.
Het Overlegorgaan stimuleert via beleidsafstemming en overleg
met betrokkenen het gebruik van bestaande instrumentarium
en – zonodig – de ontwikkeling van nieuw instrumentarium
voor beekherstel en herstel van de hydrologie van het beekdal.
Zo zullen specifieke milieu- en watermaatregelen op de beekdalflanken vragen om aanvullende beheerpakketten.
Argumentatie
Het herstel van het kleinschalige beeklandschap vloeit
logisch voort uit de doelstelling van het Nationaal Landschap
en de specifieke identiteit van het Drentsche Aa-gebied.
Landschappelijke verdichting van het beekdal vergroot de
ecologische-, de cultuurhistorische- en de belevingswaarde.

Beekherstel is een belangrijk instrument om de waterhuishouding te herstellen, de natuur van de beken én van de
aanliggende stroomdalgraslanden te verbeteren en de recreatieve betekenis van het beeklandschap te versterken.
De realisatie van de EHS is een langdurig proces. Met name
de huidige knelpunten in het ecohydrologische systeem
hebben verstrekkende gevolgen voor de actuele en potentiële
waarde van de beekdalreservaten. Deze knelpunten moeten
zo snel mogelijk worden opgelost. Bij het aankoopbeleid
hebben de betreffende gronden daarom de hoogste prioriteit.
Maatregelen
• Continueren van de inspanningen om de beekdalen
beschikbaar te krijgen voor het beheer als stroomdalgrasland, inclusief het herstel van de daarvoor noodzakelijke hydrologie. De basis hiervoor vormt de Scan
TOP-verdroging Drentsche Aa van de Dienst Landelijk
Gebied (juli 2010).
• Ondersteuning van initiatieven om in de brongebieden
van de Drentsche Aa (Geelbroek en boswachterijen
Hooghalen, Grolloo en Schoonloo) een aaneengesloten
natuurlijke beheereenheid te bewerkstelligen (‘Vitale
natuur brongebied Drentsche Aa’).
• Zoeken naar een vervolg van het project
‘Landschapsherstel Anlooër- en Amerdiep’ i.s.m. de
landschapsploeg van ANV Drenthe voor de periode na
2013.

Uitwerken Natura 2000 beheerplan
Streefbeeld
In 2013 ontstaat duidelijkheid over de noodzakelijk te
nemen maatregelen in het kader van de aanwijzing van het
Drentsche Aa-gebied als Natura 2000 gebied. Het in dat
kader op te stellen Natura 2000 beheerplan is in de loop van
2013 in concept gereed en is besproken met de belangrijkste
participanten en de bewoners van de streek. De consequenties hiervan voor het naburige grondgebruik zijn inzichtelijk
gemaakt. Door zonering vindt geen negatieve beïnvloeding
vanuit naastgelegen functies meer plaats. De beheerdoelen
worden ondersteund door investeringen in het watersysteem.
Voor de uitvoering is voldoende financiering beschikbaar.
Operationele uitwerking
Het Overlegorgaan zorgt er voor nauw betrokken te zijn bij
de opstelling, door Rijk en Provincie, van het Natura 2000
beheerplan Drentsche Aa-gebied. De visie van de participanten
wordt hierbij in het overleg rond de totstandkoming ingebracht.
Uitgangspunt is dat de unieke ecologische en landschappelijke
samenhang door (een te rigide) toepassing van de Natura 2000
instandhoudingsdoelen niet verloren mag gaan. De maatregelen als geheel moeten de economische vitaliteit van het gebied
ondersteunen en ontwikkeling moet mogelijk blijven. Ook
streeft het Overlegorgaan naar een optimale invulling van de
ontwikkelingsruimte die door het PAS-instrumentarium wordt
geboden.

Argumentatie
De aanwijzing van belangrijke delen van het Nationaal beeken esdorpenlandschap als Natura 2000 gebied kan een
impuls zijn voor de inrichting en het beheer van het gebied
als landschappelijk gevarieerd en half-natuurlijk bekenstelsel
met bijbehorende stroomdalgraslanden. De uitgangspunten
van het Nationaal beek- en esdorpenlandschap moeten
echter wel overeind blijven om het totaal te behouden.
De regering bereidt momenteel het wettelijke kader voor een
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) voor. Deze beoordeelt en verdeelt de beschikbare ontwikkelingsruimte voor
ondernemers, die ontstaat door uitvoering van het generieke
milieubeleid en door specifieke herstelmaatregelen in de
stikstofgevoelige natuur.
Maatregelen
• Actieve deelname vanuit het Overlegorgaan aan de organisatie van het Natura 2000 beheerplan
• Inbreng van de uitgangspunten van het BIO-plan in het
proces van totstandkoming
• Actieve lobby om gelden vanuit het Natura 2000 proces
naar het Nationaal beek- en esdorpenlandschap te krijgen.

Ontsnippering
Streefbeeld
De verschillende natuurgebieden in het Nationaal beek- en
esdorpenlandschap zijn in het toekomstbeeld op een voor
trekkende dieren functionele manier met elkaar verbonden:
migratie en dispersie kunnen ongehinderd plaatsvinden. De
natuurgebieden zijn ook verbonden met natuurgebieden in
een ruimere omgeving van het Nationaal beek- en esdorpenlandschap. De bossen en andere droge natuurgebieden
op schrale grond staan op hun beurt in verbinding met de
boswachterijen bij Gieten, Grolloo en Schoonloo en via deze
met gelijksoortige natuurgebieden op de Hondsrug en elders
in Drenthe.
De rijkswegen, provinciale wegen en drukkere wegen rond
en in het Nationaal beek- en esdorpenlandschap zijn in de
eindsituatie alle voorzien van faunapassages.
De beek zelf en de aanliggende oevers zijn in de toekomst
over de volle lengte obstakelvrij. Daardoor kunnen de diverse
organismen vrijelijk heen en weer bewegen. Op middellange
termijn zijn er technische oplossingen voor alle knelpunten
geformuleerd. De belangrijkste knelpunten zijn dan reeds
opgeheven. Ook de verbindingen dwars op de beek zijn
hersteld. Oude meanders zijn weer aan de beek gekoppeld.
Voor zover er nog stuwing van het water plaatsvindt in de
beek vindt deze plaats via vistrappen uitgevoerd met natuurlijk materiaal (stenenstapeling). In de nabijheid van de beek
zijn voldoende schuil- en leefgebieden ingericht. Het beheer
en het onderhoud van de oevers houdt rekening met de
natuurfunctie. Op een aantal plaatsen, waar dit gunstig is
voor de natuurfunctie en waar dit geen overlast voor anderen
veroorzaakt, is het onderhoud zelfs geheel gestaakt.
Op een regionale schaal zijn de verbindingen met het
Paterswoldsemeer, het beekstelsel van Peizerdiep en
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Leekstermeer enerzijds en het Zuidlaardermeer, Hunzedal en
Midden-Groningen anderzijds hersteld.
Overheden binnen en buiten het Drentsche Aa-gebied werken
samen aan het herstel van de zoet-zoutverbinding met de
Waddenzee ten behoeve van trekvissen.
Operationele uitwerking
Het Overlegorgaan streeft naar een situatie waarbij planten en
dieren ongehinderd en zonder gevaar kunnen trekken tussen
de natte en droge natuurgebieden in en om het Drentsche
Aa-gebied. Het maakt zich er sterk voor dat de geplande
verbindingszones en de aanleg van faunavoorzieningen vóór het
jaar 2020 zijn afgerond. Een en ander zal zijn beslag moeten
krijgen via concrete uitvoeringsplannen en beekherstelplannen.
Het Overlegorgaan stimuleert het overleg tussen de betrokken
overheden om daadwerkelijk over te gaan tot uitvoering. Ook
als het gaat om het herstel van de zoet-zoutverbinding met de
Waddenzee.
Argumentatie
Het nut en de noodzaak van ecologische verbindingen tussen
natuurgebieden is in voldoende mate bekend. Hierbij moet
ook de ecologische relatie van de Drentsche Aa met haar
omgeving beschouwd worden. Diverse overheden zijn nauw
betrokken bij de totstandkoming van verbindingen en het
oplossen van knelpunten. Om enige spoed te betrachten zijn
vastomlijnde plannen nodig en voldoende overleg.
Een punt van overweging is het weer oppakken van de
ambitie van de Natte As als ecologische robuuste verbinding
tussen de diverse grote natuurkernen in Noord-Nederland.
Maatregelen
• Continueren van het wegwerken van knelpunten in de
verbindingen en het aantakken van meanders.
• Het beheer en onderhoud van beken en oevers heroverwegen in het licht van de gewenste verbindende functie en
waar nodig aanpassen.
• Invloed uitoefenen op de planvorming rond de inrichting
van benedenstroomse gebieden vanuit de optiek van
het verbeteren van de optrekmogelijkheid voor vissen en
andere waterdieren.
• Herintroductie van de bever in het Drentsche Aa-gebied.
• Idem met betrekking tot de ecologische verbindingen met
de naastgelegen natuurkernen van Paterswoldsemeer,
Peizerdiep en Leekstermeer respectievelijk
Zuidlaardermeergebied, Hunzedal en Midden-Groningen.

Verminderen van ongewenste invloeden vanuit andere
functies
Streefbeeld
De milieucondities van het beekdal en de aangrenzende
gronden zijn afgestemd op de natuurdoelen van de
Gebiedsvisie NBL voor de Drentsche Aa (de zogeheten
‘natuurdoeltypen’). Er zijn inmiddels belangrijke vorderingen
gemaakt bij het bereiken van de afgesproken algemene
en bijzondere omgevingskwaliteit. Dit als gevolg van het
generieke en gebiedsgerichte milieubeleid en geholpen door
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projecten in het kader van het Nationaal beek- en esdorpenlandschap en, onder meer, het Subsidiestelsel Natuur en
landschap (SNL). Het gaat hierbij met name om het realiseren van hoge grondwaterstanden, het terugdringen van de
ammoniakdepositie en het voorkomen van diffuse waterverontreiniging (nutriënten en andere antropogene verontreinigingen). Er komen geen storingen in het hydrologische
systeem voor die de ecologische duurzaamheid nadelig
beïnvloeden. De beïnvloeding vanuit het agrarisch grondgebruik, in de vorm van diffuse bronnen, drainage en beregening, is door middel van een zonering geminimaliseerd.
De recreatieontwikkelingen zijn op de draagkracht van de
natuurgebieden afgestemd. De vormgeving van de reservaten is zodanig robuust dat de gebieden duurzaam kunnen
worden beheerd en dat de natuurdoelen daadwerkelijk
kunnen worden gerealiseerd. Het beheer en onderhoud van
bermen en watergangen is aangepast aan de natuurdoelstelling van de reservaten.
Operationele uitwerking
Het Overlegorgaan streeft naar een goede afstemming van de
milieu- en waterdoelen op de afgesproken natuurdoelen. Met
name de intermediaire gebieden - de zone die ligt tussen de hoger
gelegen infiltratiegebieden en de lager gelegen kwelgebieden verdienen hierbij aandacht. Bovendien streeft het Overlegorgaan
naar voldoende financiële armslag om dit door middel van
zonering en het wegnemen van knelpunten mogelijk te maken.
Waar nodig stimuleert het Overlegorgaan nader onderzoek.
Argumentatie
De realisatie van de vereiste kwaliteit van water en milieu
voor de afgesproken natuurdoelen vergt veel inspanning van
alle betrokkenen. Een goedgekozen zonering in combinatie
met ondersteunende instrumenten is hiervoor de aangewezen weg, naast uiteraard het generieke milieubeleid dat
reeds op andere gronden wordt gevoerd. Daarvoor is een
ruime financiële armslag nodig. Voor een deel zal er meer
duidelijkheid moeten komen over de milieueisen die horen
bij de duurzame instandhouding van de afgesproken natuurdoeltypen: de zogeheten kritische milieugrenzen.
Maatregelen
• Afstemmen van het milieu- en waterbeleid op de
afgesproken natuurdoelen.
• Gecombineerde inzet van bedrijfsdoorlichting, zonering,
hervestiging en kavelruil.
• Het wegnemen van knelpunten op het gebied van milieu
en verdroging.
• Tegengaan van onnodige verlichting en lichtreclame.
Uitwerken projecten die bijdragen aan behoud en beleving
van duisternis in het Drentsche Aa-gebied. Zie ook de
uitkomsten van recent onderzoek naar lichtoverlast vanuit
ligboxenstallen in de provincies Friesland en Groningen in
samenwerking met LTO-Noord.
• Starten of ondersteunen van onderzoek naar kritische
milieugrenzen
• Inzet van de juiste mix van financiële instrumenten

• Heroverweging beheer en onderhoud van bermen en
watergangen in het licht van de aangrenzende natuurdoelen

Handhaving
Streefbeeld
De verschillende overheden en instanties voeren een
goed afgestemd en consistent beleid met betrekking tot
de zonering, de recreatieontwikkeling en de ruimtelijke
ordening. Er is voor deze taken bij de diverse overheden
voldoende capaciteit beschikbaar. Uitgangspunt is de uitvoering van het in kader van de Provinciale Omgevingsvisie
afgesproken beleid. Er is regelmatig overleg tussen de diverse
instanties.
Operationele uitwerking
Het Overlegorgaan streeft naar een goede mix van voorlichting,
geleiding en handhaving in het gebied. Naar de mening van het
Overlegorgaan zijn duidelijke gedragsregels nodig om het gebied
schoon, veilig en beschermd te houden. Toezichthouders dienen
duidelijk zichtbaar in het veld aanwezig te zijn. Daarnaast streeft

het Overlegorgaan naar een goede afstemming en een goede
overlegstructuur tussen de handhavingsinstanties.
Het Overlegorgaan stimuleert voorts regelmatig overleg tussen
de betrokken overheden en beheerders gericht op afstemming
van het handhavingsbeleid. Hierbij vormen zonering, recreatieontwikkeling en ruimtelijke ordening belangrijke onderwerpen.
Argumentatie
Goed afgestemd en consistent handhavingsbeleid is een
belangrijke voorwaarde voor het behoud van de natuur- en
landschapswaarden. Daarnaast zal regelmatig overleg het
wederzijds begrip en de betrokkenheid ten goed komen.
Maatregelen
• Regelmatig overleg tussen de betrokken overheden en
beheerders over afstemming van het handhavingsbeleid:
heldere afspraken maken over wie waarop toezicht houdt
en hoe informatie wordt uitgewisseld.
• Participanten zorgen voor voldoende capaciteit voor
toezicht en handhaving.
• Jaarlijks bespreken notitie RO-ontwikkelingen in het
Nationaal Landschap Drentsche Aa in het Overlegorgaan.
• Tegengaan van illegale en ontsierende reclame-uitingen in
bermen/weilanden/akkers (tegengaan verrommeling)
• Illegale stortingen worden in overleg met Staatsbosbeheer
door de gemeente(n) afgevoerd.

Bosaanleg en nieuwe landgoederen
Streefbeeld
Uitgangspunt voor de ontwikkeling van het gebied is dat uit
een oogpunt van de beleving van het landschap de bestaande
afwisseling tussen open ruimten en kleinschalige, besloten
gebieden wordt versterkt. Daardoor is er slechts beperkte
ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe landgoederen.
Bosaanleg is, zij het op kleine schaal, uitgevoerd in randen
van sommige dorpen. Nieuwe landgoederen op een wat
grotere schaal zijn ontwikkeld langs de randen van het gebied
of daarbuiten.
Operationele uitwerking
Het Overlegorgaan zal in voorkomende gevallen de
Landschapsvisie Drentsche Aa en de ontwikkelingsgerichte
landschapsstrategie (‘Behoud door vernieuwing’) gebruiken
om de wenselijkheid van bosaanleg en nieuwe landgoederen
af te wegen.
Argumentatie
Er is een breed gedragen standpunt dat nieuwe bossen en
landgoederen niet passen binnen het beek- en esdorpenlandschap. Plaatselijk zijn wellicht toch mogelijkheden voor
dergelijke nieuwe landschapsvormen. De Landschapsvisie uit
2004 vormt hiervoor een toetssteen.
Maatregelen
In voorkomende gevallen een standpunt innemen over
nieuwe landgoederen of bosgebieden.
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8. Recreatie en Toerisme: van stroomdal naar droomdal

Toekomstbeeld
Toerisme en recreatie zijn in het toekomstbeeld belangrijke
economische factoren in het gebied. Zij dragen elk bij aan de
werkgelegenheid en aan de inkomensvorming, mede dankzij
veel afgeleide werkgelegenheid. Recreatie en toerisme zijn
daarom belangrijk voor een vitaal platteland. De sector heeft
een sterke bedrijfseconomische positie om dit te kunnen
waar maken. Voor een uitgebreide analyse wordt verwezen
naar bestaande rapporten en onderzoeken, zoals ‘Toerisme
in Drenthe verdient meer’ (Ecorys, 2012), Feiten en Cijfers
Vrijetijdseconomie Drenthe (Provincie Drenthe, 2012),
Toeristisch-recreatief Ontwikkelingsplan ’Aa en Hunze doet
wat met je’ (gemeente Aa en Hunze, 2009) en Natuurlijke
Recreatie Drenthe – ‘Ontwikkelingsperspectief Aa en Hunze’
(Recron-NMFD, 2009).
De bijzondere natuur, het karakteristieke landschap, de rust
en de ruimte zijn belangrijke kurken waarop de recreatie
en het toerisme drijven. In het Drentsche Aa-gebied wordt
op een verstandige manier gebruikgemaakt van de economische potentie van deze kwaliteiten. De sector zorgt zo
voor draagvlak voor de bescherming en de ontwikkeling van
natuur, cultuur en landschap. Bezoekers kunnen op diverse
bijzondere manieren kennis nemen van unieke aspecten van
het Drentsche Aa-gebied waarbij de beleving van het water,
het beekdalsysteem, het unieke landschap, het traditionele
landgebruik en de dorpen centraal staat. Er zijn vormen van
beleving mogelijk voor verschillende doelgroepen. Van jong
tot oud, van ontspannen tot meer educatieve vormen van
beleving. Maar zeker ook spannende en avontuurlijke vormen
zijn mogelijk. Het Nationaal beek- en esdorpenlandschap
biedt hiervoor unieke mogelijkheden en staat inmiddels in
heel Nederland bekend als een gebied waar men de rust en
ontspanning kan vinden om tot zichzelf te komen. Mond-totmond reclame is hiervan een belangrijke oorzaak. Iedereen
komt thuis met enthousiaste verhalen van wat hij/zij heeft
meegemaakt in het gebied. Veel verblijfsrecreanten elders in
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het noorden van Nederland nemen het Drentsche Aa-gebied
als dagtocht in hun programma op. Het Boomkroonpad en
Herinnneringscentrum Kamp Westerbork zijn belangrijke
publiekstrekkers.
Zowel toeristische ondernemers, boeren, natuurbeheerders
als overheden hebben dit mogelijk gemaakt door in hechte
samenwerking innovatieve toeristische producten te ontwikkelen waarbij men een gemeenschappelijke visie heeft
ontwikkeld op het aanbieden van vormen van beleving in het
beekdallandschap. De bezoeker merkt dit op subtiele wijze;
waar hij zich ook bevindt in het gebied en welke activiteit
hij/zij ook onderneemt: van natuurgebied tot cultuurlandschap tot op de camping, het pension, de boerderij of het
hotel waar hij of zij verblijft. Door het aanbieden van dergelijke eigentijdse professionele producten (aanbieden van
belevingen) is duidelijk meerwaarde verkregen waarvoor een
goede prijs kan worden gevraagd. Er is ruimte voor meer
dagrecreanten vanuit de omgeving en voor meer overnachtingen.
Er worden in de periode tot 2020 allerlei zaken aangepakt
om bovenstaand eindbeeld te bereiken. Ten eerste worden
veel inspanningen verricht om dit gewenste gezamenlijk
eindbeeld bij alle partijen die hieraan moeten meewerken op
de agenda te krijgen. Dit is in 2020 meetbaar gelukt.
De toeristische accommodatieverstrekkers, boeren die actief
willen inzetten op verbrede landbouw, de Tourist Info Punten
(TIP’s), de diverse terreinbeheerders, de horeca tot en met de
inwoners en ondernemers in de dorpen werken hierin nauw
samen. De Provincie en gemeenten stellen zich hier faciliterend op. Het beleid ten aanzien van de toeristisch-recreatieve
sector is positief stimulerend, binnen de kaders van het
ruimtelijk beleid.

Thematische uitwerking
Verbetering van het recreatieve aanbod
Streefbeeld
In 2020 is het recreatieve aanbod, tegen de huidige landelijke
trend in, in het Drentsche Aa-gebied verder verbeterd. Dit is
het gevolg van de combinatie van stimulerend beleid, goed
gastheerschap, slimme arrangementen, goede milieuzorg
en een gezamenlijk ‘verhaal’. Vooral dit laatste maakt een
verblijf in het gebied tot een unieke ervaring. Structuren als
het Levend bezoekersnetwerk Drentsche Aa en het Geopark
de Hondsrug bieden nieuwe kansen voor de vermarkting van
het gebied.
Innovatieve toeristische productontwikkeling vindt voortdurend plaats in de horecasector, de verblijfsrecreatieve sector,
bij de beheerders van natuurterreinen en door agrarische
ondernemers. De dagrecreatieve mogelijkheden zijn sterk
verbeterd en uitgebreid door een moderne aanpak gericht
op dienstverlening en het aanbieden van belevingen. Er is
voldoende flexibel aanbod van een breed scala van op maat
gesneden producten: van actief en educatief tot passief en
vermaak. Er is op dit punt voldoende samenwerking om tot
een optimale dienstverlening te komen. Het recreatief-toeristische aanbod sluit aan bij de geschiedenis en het karakter
van het gebied.
Operationele uitwerking
Het Drentsche Aa-gebied heeft een goede toeristisch-recreatieve
basis. Om deze positie vast te houden is er behoefte aan vernieuwing en samenhang. Dit vraagt om durf van ondernemers en
overheden. De grondhouding van het Overlegorgaan ten aanzien
van deze sector is positief stimulerend.
Het Overlegorgaan stimuleert de ontwikkeling van een samenhangend en divers pakket van toeristische producten voor alle
onderscheiden doelgroepen. Thema en inhoud moeten wel
aansluiten op de kernkwaliteiten van het Nationaal beek- esdorpenlandschap. Hierbij heeft de toeristische sector het voortouw.
Een belangrijke taak van het Overlegorgaan is om de samenwerking tussen (recreatie)ondernemers te versterken, waardoor
productinnovatie, nieuwe arrangementen, een goed gastheerschap en een goede ontwikkeling van verblijf- en dagrecreatie
gerealiseerd worden. Het Overlegorgaan stimuleert voorts dat
nieuwe arrangementen worden ontwikkeld, rond bijvoorbeeld de
relatie Regio Groningen-Assen, waterbeheer, geschiedenis, natuur
en cultuurhistorie. Verder bepleit het Overlegorgaan de ontwikkeling van nieuwe duurzame recreatievormen in de natuur, vooral
in en rondom de grote boswachterijen in de bovenloop van de
Drentsche Aa.
Argumenten
De vrijetijdseconomie is een belangrijke drager van het
Drentsche Aa-gebied. Natuurgerichte recreatie is één van de
hoofddoelen van nationale parken. In dat licht bezien ligt het
voor de hand om het recreatieve aanbod af te stemmen op
de kenmerken van het gebied. Volgens de Visitatiecommissie
Nationale Parken is het gebied “… groot genoeg om het,

zonder dat het volledig door bezoekers en toeristen wordt
overstroomd, nog meer te vermarkten. Het ‘merk’ Drentsche
Aa kan wellicht meer worden ingezet. Goede zonering en
sturing van bezoekersstromen is daarbij wel van belang”.
Volgens de deelnemers aan drie discussiebijeenkomsten, in
2012 georganiseerd door de Rabobank Noord-Drenthe en
UNO Bedrijfsadviseurs BV, moet de toeristische sector zich
blijven vernieuwen om ook in de toekomst een aantrekkelijk
aanbod te kunnen leveren. Het aanbod hoeft niet te worden
uitgebreid, maar moet wel worden verbeterd. Afstemming is
noodzakelijk om de aantrekkingskracht te kunnen behouden.
Daarnaast is anticipatie op trends en ontwikkelingen een
voorwaarde voor behoud en groei van de sector.
De hedendaagse bezoeker wil originele en afwisselende
vormen van, vooral actieve, beleving. Er is ook niet
meer sprake van één doelgroep maar van verschillende
doelgroepen met uiteenlopende wensen en eisen. Om deze
te kunnen bedienen is een samenhangend pakket nodig van
toeristische producten in het gebied. Dit pakket moet wel van
meerwaarde zijn voor het gebied.
Gastheerschap en duurzaamheid zijn belangrijke kwaliteitsaspecten. In het Drentsche Aa-gebied krijgt dit vorm door
middel van het Levend bezoekersnetwerk Drentsche Aa en de
gastheren en gastvrouwen in het gebied (zie ook par. 9.2.4).
Daarbij komt het verhaal van de unieke natuur en de unieke
cultuurhistorie van het beek- en esdorpenlandschap die
een extra dimensie aan het verblijf in deze regio aanbrengt.
Hierbij kan goed worden aangesloten bij (en deelgenomen
aan) het Levend bezoekersnetwerk voor de Drentsche Aa.
Dit netwerk biedt immers volledige flexibiliteit en ruimtelijke
spreiding en tegelijkertijd een complete verhaallijn. Ook kan
worden teruggegrepen op de verkiezing van het Drentsche
Aa-gebied als ‘mooiste landschap van Nederland’ van een
aantal jaren geleden (samen met Zuid-Limburg).
Het Drentsche Aa-gebied is daarnaast fysiek en organisatorisch aangesloten bij het ‘Geopark de Hondsrug’. Hierdoor
ontstaat een prima gelegenheid om ook in het verre buitenland bezoekers aan te trekken, te meer omdat het de bedoeling is om het Geopark te laten erkennen door de UNESCO.
De eerder genoemde Visitatiecommissie vond in haar rapportage de betrokkenheid van de (recreatie)ondernemers in het
Drentsche Aa gebied op orde, maar maakte daarbij wel de
volgende opmerking:
“Toch is het opvallend dat de recreatie- en andere ondernemers niet een grotere rol spelen, respectievelijk willen spelen.
In vergelijkbare beschermde gebieden in het buitenland
wordt veelal breed ingezet op plattelandsontwikkeling, met
als uitgangspunt de doelstellingen van het park. Voorbeelden
zijn de AONB’s� in Engeland, de Franse regionale parken
en, dichtbij, de Duitse Biosphärenreservate, die gericht zijn
op behoud en ontwikkeling. Onze aanbeveling is daarom de
relatie met ondernemers verder te ontwikkelen”.
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Maatregelen
• Onderhouden en uitbouwen van het levend bezoekersnetwerk Drentsche Aa. Hiervoor actief de jaarlijkse ondernemersdag voor gastheren en gastvrouwen in het Drentsche
Aa-gebied inzetten.
• Vanuit dit netwerk een gemeenschappelijke visie ontwikkelen op toeristische productontwikkeling in het gebied.
De visie laat zich breed inspireren door voorbeelden uit
het (nabije) buitenland op het gebied van recreatie en
plattelandsontwikkeling.
• Het op basis van deze visie ontwikkelen van nieuwe toeristische producten. Ook kwaliteitsverbetering van bestaande
producten is aan de orde.
• Afstemmen ontwikkeling en samenwerking met Geopark
de Hondsrug i.o. Het verhaal en de werkwijze van het
Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa past
binnen de context van het Geopark.

Gebiedspromotie
Streefbeeld
Er is - in samenwerking en afstemming met de Tourist Info
Punten (TIP’s) en Marketing Drenthe - een samenhangend, gemeenschappelijk doelgroepen- en promotiebeleid
opgesteld door ondernemers uit allerlei sectoren, terreinbeheerders en overheden.
Hierbij is uitdrukkelijk gekeken naar de moderne wensen en
eisen van de diverse (potentiële) bezoekers.
Diverse doelgroepen zijn onderscheiden (van jong tot
oud). Mede op basis van die indeling zijn marktsegmenten
benoemd. De promotie-instrumenten zijn daarop afgestemd.
De marketing van belevingen is centraal gesteld. Er wordt
gebruikgemaakt van alle mogelijke mediakanalen van
internet, sociale media, de bekende, populaire tijdschriften,
diverse aanvullende themafolders tot en met tv-rapportages
en documentaires. Er wordt wel gewaakt voor de samenhang,
eenheid en evenwicht in het promotiebeleid (bijvoorbeeld
geen overkill aan folders!).
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Operationele uitwerking
Het Overlegorgaan kiest voor een integrale visie en aanpak voor
gebiedspromotie met een aantal gemeenschappelijk vastgestelde
doelgroepen als basis. De basis hiervoor ligt in de conclusies en de
aanbevelingen van het rapport ‘Nationaal Landschap Drentsche
Aa – Interpretatie Analyse – (Steeghs& Gjaltema, 2009).

Argumentatie
Het toeristisch product van Drentsche Aa-gebied bestaat
uit een veelvoud van producten aangeboden door een groot
aantal aanbieders. Een integraal promotieplan draagt bij aan
een helder gebiedsimago, een betere inzet van promotiegelden, meer samenhang e.d.
Maatregelen
• Herijking van de promotieactiviteiten met alle betrokken
partijen.
• Een taakverdeling instellen in promotieactiviteiten.
• Jaarlijks maken en verspreiden van Op Stap-krant rond het
Paasweekend (oplage 35.000).

Stimuleren van dagrecreatie
Streefbeeld
Er is in 2020 fors geïnvesteerd in dagrecreatieve bedrijvigheid, voor een deel door bedrijven afkomstig uit de agrarische sector. Daarbij is rekening gehouden met de grote diversiteit aan doelgroepen die het gebied bezoeken. Avontuur en
beleving krijgen veel aandacht in het aanbod van de dagrecreatiebedrijven. Beheerders van natuur- en bosgebieden
zoeken hiervoor welwillend naar mogelijkheden binnen
hun terreinen. Ook wordt door dagrecreatieve bedrijven
ingespeeld op lopende ontwikkelingen als cultuurtoerisme,
plattelandstoerisme en Drents Goed. De kwaliteit van deze
dagrecreatieve voorzieningen is goed.
Door adequaat beleid wordt zwerfvuil goed bestreden.
Operationele uitwerking
Het Overlegorgaan stimuleert het ontwikkelen van een netwerk
van diverse dagrecreatieve voorzieningen voor alle onderscheiden
doelgroepen (met hun gewenste activiteiten en wensen).
Thema en inhoud mogen geen afbreuk doen aan de kernkwaliteiten van het beekdallandschap van de Drentsche Aa. Hechte
samenwerkingsvormen tussen de verschillende aanbieders van
dagrecreatieve voorzieningen zijn wenselijk om het netwerk tot
een succes te maken. Boerderijen kunnen hier (op vrijwillige
basis) een goede bijdrage aan leveren, bijvoorbeeld met behulp
van een picknicktafel, een informatiepaneel of door excursies
te organiseren. Het Overlegorgaan stimuleert deze samenwerkingsvormen. Ook zal het Overlegorgaan beleid voeren om het
probleem van het zwerfvuil tegen te gaan.
Argumentatie
De hedendaagse bezoeker wil originele en afwisselende
vormen van (actieve) beleving. Er is ook niet meer sprake
van één doelgroep maar van verschillende doelgroepen
met uiteenlopende wensen en eisen. Om deze te kunnen

bedienen is een samenhangend netwerk nodig van dagrecreatieve mogelijkheden in het gebied, met een goede verdeling
over het gebied. Op die wijze kan de bezoeker uit het samenhangende aanbod een eigen flexibel pakket van recreatieactiviteiten samenstellen.
Maatregelen
• De werkgroep ‘Educatie, Communicatie en Recreatie’
(ECR), waarin naast de recreatiesector onder meer ook
vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer en de landbouw
zitting hebben zal een gemeenschappelijke visie ontwikkelen op dagrecreatieve activiteiten in het gebied:
belevingsvormen, doelgroepen, zonering, bemensing,
opzetten doorverwijsfunctie, ontwikkeling van innovatieve dagrecreatieve producten, kwaliteitsverbetering
van bestaande producten, het dagrecreatieve netwerk
compleet maken, et cetera.
• Afstemming en intensivering van beleid tussen de
gemeenten organiseren over zwerfvuil.
• Jaarlijks promoten van en stimuleren deelname aan de
landelijke ‘Opschoondag’ (voorjaar) van de stichting
Nederland Schoon.

Kwaliteitsverbetering verblijfsrecreatie
Streefbeeld
De ondernemers in deze sector werken continu aan verbetering van de kwaliteit van hun product. Diverse bedrijven
hebben bedrijfsomgevingsplannen gemaakt en uitgevoerd.
Hier is op de campings/bungalowparken vooral aandacht
geschonken aan een goede landschappelijke inpassing en
grotere standplaatsen. Er is een totaaloverzicht beschikbaar
van de grondbehoefte die daarvoor nodig is. Daarbij staat
de specifieke sfeer, beleving en persoonlijke service centraal.
Accommodaties passen bij de karakteristieke streekeigen
bebouwing. Gastheerschap, milieu en duurzaamheid staan
bij alle verblijfsrecreatie hoog in het vaandel. De Greenkey
wordt door alle recreatiebedrijven als meet- en verbeterinstrument gebruikt.

verblijfsaccommodatie. Daarnaast kan de landschappelijke
inpassing in veel gevallen veel beter. Hiervoor is vaak extra
ruimte nodig. Om dit proces in goede banen te leiden is het
wenselijk dat ondernemers bedrijfsomgevingsplannen maken
waarbij een visie wordt ontwikkeld op kwaliteitsverbetering
die past binnen de specifieke natuurlijke en landschappelijke
kwaliteiten van het stroomdallandschap. Soms kan verplaatsing van een bedrijf een goede optie zijn als de mogelijkheid
zich voordoet. Vrijkomende boerderijen bieden in dit opzicht
kansen. Dit vraagt om economisch sterke bedrijven en dat is
dus ook voor de overige partners in het Overlegorgaan een
punt van aandacht.
De Natuur en Milieufederatie Drenthe en Recron zijn
in samenwerking met de Provincie Drenthe, de Drentse
gemeenten en het Recreatieschap het project ‘Natuurlijk
Recreatie Drenthe’ gestart om dit proces van innovatie en
vernieuwing te stimuleren.
Maatregelen
• Continuering bestaande inzet op het realiseren van
kwaliteitsverbeteringen recreatievoorzieningen door
verbeteren van gastheerschap en milieuzorg. De ‘Green
Key’ is voor dit laatste aspect een belangrijk instrument.
Hierbij optimaal gebruik maken van het project ‘Natuurlijk
Recreatie Drenthe’ om te innoveren.
• Verduurzaming recreatiesector in het Nationaal Park en
het Nationaal Landschap Drentsche Aa: toewerken naar
‘Charter for sustainable tourism Europarc’, met het label
‘Green Key’ als basis.
• De ervaringen worden regelmatig onder de beroepsgenoten uitgewisseld. Succesvolle ondernemers worden
extra in het zonnetje gezet. Het streven is dat in 2020
nagenoeg alle bedrijven meedoen.

Bereikbaarheid en ontsluiting

Het Overlegorgaan zal meewerken aan het verschaffen
van daadwerkelijke ruimte voor kwaliteitsverbetering. Het
Overlegorgaan streeft er naar dat alle recreatiebedrijven in het
gebied de Greenkey als meet- en verbeterinstrument gebruiken.

Streefbeeld
De ontsluiting voor allerlei vormen van langzaam verkeer
in het gebied is sterk verbeterd. Uitgangspunt is een goede
bereikbaarheid van het gebied, rekening houdend met de
kwetsbaarheid. De kwaliteit van het wandelpadennetwerk is
toegenomen. Daardoor zijn wandelen en fietsen als activiteit
sterk toegenomen. Tevens zijn er diverse mogelijkheden voor
paardrijden. Alle landschapsvormen kunnen optimaal worden
beleefd. Op diverse strategische punten in het gebied zijn
grotere of kleinere ‘toegangspoorten’ ontwikkeld, waar men
de auto kan parkeren, informatie kan inwinnen, koffie kan
drinken en eventueel een fiets kan huren. Bezoekers worden
via bebording naar deze toegangspoorten geleid. Het zijn
de toegangspoorten tot het Drentsche Aa-gebied. Diverse
deelgebieden zijn autoluw gemaakt. Dit heeft de beleving van
rust verbeterd. Onveilige situaties in het gebied zijn in het
gebied weggewerkt.

Argumentatie
Veel van de bestaande verblijfsaccommodaties hebben
behoefte aan kwaliteitsverbetering. De klant heeft behoefte
aan meer ruimte, comfort en een specifieke sfeer op de

Operationele uitwerking
Het Overlegorgaan streeft naar een goede ontsluiting en zonering
van het gebied voor met name langzaam verkeer. De specifieke gebiedskwaliteiten van het Drentsche Aa-gebied worden

Operationele uitwerking
Het Overlegorgaan blijft ook in de komende periode de recreatiesector uitnodigen om de kwaliteit van het recreatieve aanbod
verder te verhogen. Een economisch gezonde bedrijfsvoering is
daarbij een punt van aandacht. De gekozen oplossingen dienen
zowel de kwaliteit van de accommodatie als per saldo ook de
kwaliteit van de omgeving te verhogen en positief bij te dragen
aan de specifieke kenmerken van het Drentsche Aa-gebied.
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optimaal beleefbaar gemaakt voor fietsers, wandelaars en paardrijders. Het Overlegorgaan blijft inzetten op het terugdringen
van het autoverkeer, met name op de zandpaden in het gebied.
Hierbij houdt zij wel rekening met het behoud van een goede
ontsluiting per auto voor bewoners, landbouwverkeer, ouderen
en gehandicapten. Een gezamenlijk gebruik van parkeervoorzieningen kan helpen om de dorpen van overtollig autoverkeer te
ontlasten. Ten slotte heeft ook de veiligheid van het recreatieve
verkeer op landbouw- en ruilverkavelingswegen de aandacht van
het Overlegorgaan.

•

•

•
Argumentatie
Een goede ontsluiting voor langzaam verkeer hoort bij
de kernkwaliteiten van het gebied. Er is veel vraag naar
en behoefte aan een actieve beleving van de natuur en
het landschap. Hierbij dienen de specifieke natuur- en
landschapswaarden te worden ontsloten mits de natuur- of
landschapswaarden niet onevenredig worden aangetast.
Rust en stilte zijn belangrijke belevingsaspecten. Een (auto)
mobiliteit beperkend beleid past goed bij het karakter van het
Nationaal beek- en esdorpenlandschap. Naar het oordeel van
het Overlegorgaan dient het gebied wel goed toegankelijk te
blijven voor hen die voor werk of woning va het gebied afhankelijk zijn en voor ouderen en gehandicapten, die voor hun
mobiliteit van de auto afhankelijk zijn.
Bij actieve vormen van beleving gaat het om variatie en
originaliteit: naast fietsen en wandelen ook mogelijkheden
voor mountainbiken, paardrijden, struinen en spannende
doorsteken door de beek. Op deze wijze ontstaat een
netwerk van diverse mogelijkheden voor langzaam verkeer.
Deze netwerken worden ontsloten en gepromoot door
zogenoemde (kleinschalige!) natuurtransferia: dit zijn de
knooppunten of de poorten in het netwerk, waar auto’s
kunnen worden geparkeerd, fietsen kunnen worden gehuurd
en (route)informatie kan worden ingewonnen.
Maatregelen
• Inrichting nieuwe recreatieve toegangspoorten in Deurze
(2013). Hier vooral het thema water goed uitwerken, zodat
mensen weten waar ze naar toe kunnen als ze de beek
willen beleven. Hier wordt ook aansluitend het Drentsche
Aa-familiepad gerealiseerd door de gemeente Assen,
onder meer ten behoeve van mindervalide mensen.
• Aansluiten bij ontwikkelingen Gasselterveld (zie ook
Gebiedsvisie Gasselterveld.)
• Inrichten toeristische knooppunten Balloo en
Kymmelsberg (Schipborg). Het ontwerp en de uitvoering van het knooppunt Balloo vinden in 2013 plaats in
het kader van de herontwikkeling van de schaapskooi en
omgeving
• Uniform beheer ontwikkelen voor recreatieve toegangspoorten en knooppunten uit het Levend bezoekersnetwerk.
• Ontwikkelen van routes voor specifieke sportieve vormen
van langzaam verkeer (mountainbiken, paardrijden,
skaten, hardlopen, struinen e.d.), passend binnen de
voorgenomen recreatiezonering. In dat kader ook: het
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•

•
•

realiseren van een 2e fase ATB-route Drentsche Aa Noord,
zodat een complete verbindingsroute ontstaat met
bestaande ATB-route Drentsche Aa Zuid.
Uitbreiden en kwaliteitsverbetering van de bestaande fietsen wandelroutes (set kwaliteitseisen omtrent breedte,
verharding, belevingaspecten van alle landschapstypen).
De uitbreiding dient vooral te worden gezocht in de vorm
van herstel van oude (historische) wegen en paden.
Verkennen mogelijkheden voor herstel van de wandelroute
‘Wandelspoor’ rondom Anderen, met als onderdeel de
doorsteek door het Andersche Diep / Rolderdiep.
Aanleg van meer zitbanken in het gebied, op basis van
sponsoring en/of adoptie (onderhoud) door dorpen
Het stelsel van wandel- en fietspaden wordt zoveel
mogelijk aangesloten op het dagrecreatieve voorzieningennetwerk.
Kansen benutten om kerkpaden en schouwpaden voor
wandelaars open te stellen
Afsluiten van zandwegen voor gemotoriseerd verkeer.

Zie ook pag 48 over regulering van de mobiliteit.

Tegengaan permanente bewoning van recreatiewoningen en stacaravans
Streefbeeld
De permanente bewoning van recreatiewoningen en stacaravans behoort door een planmatige aanpak, goede voorlichting en een strenge handhaving in 2020 tot het verleden.
Enkele ongewenste locaties zijn gesaneerd.
Operationele uitwerking
Het Overlegorgaan zet in op het tegengaan van permanente
bewoning, door goede voorlichting en strenge handhaving.
Argumentatie
Permanente bewoning van recreatiewoningen wordt vanuit
de diverse overheidsinstanties tegengegaan. Gemeenten
hebben hiervoor sinds kort ruimere mogelijkheden gekregen.
Maatregelen
• Het geven van voorlichting aan bewoners en ondernemers
van recreatiecomplexen. Daarbij wordt de nadruk gelegd
op strengere controle en handhaving
• Geld en middelen vrijmaken voor handhaving
• Uitwerken en opzetten van een Recreatiefonds waarmee
een ‘warme sanering’ kan worden gerealiseerd.

9. Communicatie en educatie:
beleving, betrokkenheid en participatie

Toekomstbeeld
In het toekomstbeeld voor communicatie en educatie speelt
het informeren en betrekken van mensen bij het gebied
een grote rol. De volgorde is ongeveer als volgt: beleving à
interesse wekken à voorlichting geven à educatie à betrokkenheid en participatie. Na de eerste kennismaking volgt een
betrokkenheid op allerlei niveaus.
Betrokkenheid en participatie van bezoekers zijn dus belangrijke elementen in de communicatie en educatieproducten.
Er wordt veel aandacht geschonken aan de bewoners en
ondernemers van het gebied zelf. Er wordt regelmatig
gecommuniceerd over beleid en beheer en over de uitvoeringsprojecten van het Nationaal Landschap. Bewoners en
ondernemers worden daarin betrokken. Dit heeft geleid tot
een sterke betrokkenheid bij het gebied en groot draagvlak
onder bewoners en ondernemers in het gebied. Er wordt op
een goede manier samengewerkt met de andere thematische
belangen in het gebied.

communicatie en educatie ontstaat in het gebied een
gezamenlijk gevoel van trots om bij te dragen aan het
product ‘Drentsche Aa’.
Operationele uitwerking
Het Overlegorgaan wil de aspecten communicatie en educatie
langs de genoemde lijn verder uitwerken door de ontwikkeling
van een breed pakket van producten die betrekking hebben op
zowel het aanbieden van aantrekkelijke belevenissen (ervaren)
als op het aanbieden van inhoudelijk kennis (weten) en
mogelijkheden voor actieve betrokkenheid en participatie (zich
verantwoordelijk voelen). De producten richten zich, naast de
bezoeker, op de bewoners en de ondernemers in het gebied. Het
Overlegorgaan zal de samenwerking en de professionalisering
van de diverse participanten rond communicatie en educatie
bevorderen.

Thematische uitwerking
Kennis, beleving, betrokkenheid en participatie
Streefbeeld
De communicatie en de educatie zijn gericht op een intensieve betrokkenheid en participatie van zowel bewoners en
ondernemers als bezoekers van het gebied. Betrokkenheid en
participatie worden opgebouwd in de volgorde van:
1. interesse wekken en mensen van het gebied laten
genieten;
2. kennis van het gebied;
3. betrokkenheid en draagvlak vergroten;
4. actieve deelname aan de gebiedsontwikkeling (participatie).
De bewoners en bezoekers genieten van de natuur en het
landschap, de cultuurhistorie van het gebied, de ontwikkelingen in de landbouw en de onderlinge relaties tussen de
samenstellende delen in het gebied van de Drentsche Aa. Er
is kennis over het ontstaan ervan. Men begrijpt de diverse
maatregelen die ten behoeve van de gebiedsontwikkeling
worden genomen en er is interesse in het resultaat. Bewoners
en regelmatige bezoekers nemen actief deel aan activiteiten
die hiermee samenhangen.
De communicatie en educatie richt zich op het totale
‘Nationaal Landschap Drentsche Aa’. Door de inzet van

Argumentatie
Uit ervaring blijkt dat effectieve communicatie en educatie
niet alleen uit kennisoverdracht bestaan. Beleving en
interesse wekken, zijn minstens zo belangrijk en vaak een
voorwaarde voor kennisoverdracht en later ook: verantwoordelijkheid nemen. Een actieve inzet van bewoners, ondernemers en andere betrokkenen om het Nationaal Landschap tot
een succes te maken, is het uiteindelijke doel van de communicatie en de educatie. Een goede regie tussen de diverse
aanbieders is daarbij een belangrijke succesfactor.
Vooral in de eerste BIO-plan periode is veel energie gestoken
in het betrekken van de bewoners en de ondernemers bij
de ontwikkelingen in het gebied. De gebiedspromotie is
op poten gezet en er is een netwerk gecreëerd van samenwerkende ondernemers, de Tourist Infopunten (TIP’s),
vrijwilligers, terreinbeheerders en anderen die communicatie en educatie aanbieden. Uit het bewonersonderzoek
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uit 2010 is gebleken dat het Drentsche Aa-gebied onder de
namen Nationaal beek- en esdorpenlandschap en Nationaal
Landschap Drentsche Aa een grote naamsbekendheid heeft.
Het beleid is veel minder bekend.
Kansen voor communicatie en educatie over het gebied zijn
er ook door het aangaan van slimme combinaties, bijvoorbeeld door het Drents Museum meer bij de voorlichting
over de archeologie in het gebied te betrekken. Het Hoger
Onderwijs zou lespakketten en studieopdrachten kunnen
verzorgen in het Drentsche Aa-gebied en daarmee kunnen
bijdragen aan de kennis over het gebied.
Het communicatie- en educatiebeleid staat overigens
onder druk. De communicatie- en educatietaken van
Staatsbosbeheer worden niet meer standaard vanuit het Rijk
gefinancierd. Het geld hiervoor zal elders moeten worden
verdiend.
Maatregelen
• Actualiseren van het huidige communicatieplan (2006 –
2010)
• Ondanks financieel moeilijke tijden instandhouden van
het bestaande netwerk van aanbieders van communicatie
en educatie: naast de NME-sector behoren ook de Tourist
Infopunten (TIP’s), diverse ondernemers en de natuurorganisaties daartoe. Het IVN draagt zorg voor de regie
tussen de diverse activiteiten.
• Op peil houden en ontwikkelen van een breed pakket van
communicatie- en educatieproducten dat inspeelt op
zowel gevoel en beleving als op kennisverbreding en op
actieve betrokkenheid en participatie, veldwerk of organisatie.
• Promotie van het Gebiedsfonds Drentsche Aa en
koppeling aan de gedachte van een sterk gebiedsmerk.
Bezoekers, vakantiegangers, inwoners en ondernemers
wordt gevraagd via een ‘vrije gift’ een donatie te doen aan
het Gebiedsfonds Drentsche Aa. (Zie ook par. 11.2.3).
• Ook in de nieuwe planperiode gebiedsbewoners specifiek
blijven betrekken bij het operationele beheer van natuur en
landschap. Idem bij het waterbeheer.
• Voortzetting van het Drentsche Aa gidsennetwerk en
excursieprogramma. Dit is het opleiden en coördineren
van breed georiënteerde en onderlegde Nationaal Park
gidsen, die elk daarnaast hun eigen specialiteit hebben
(water, landbouw, natuur, recreatie, cultuurhistorie, et
cetera), afhankelijk van hun achtergrond of interesse.
• Voortzetten van het leertraject voor gastheerschap voor
gebiedsondernemers en andere aanbieders van communicatie- en educatieproducten.
• Jaarlijks promoten van en stimuleren deelname aan de
landelijke ‘Natuurwerkdag’ (najaar).
• Ontwikkelen van een kaart van het werkgebied van de
verschillende vrijwilligersorganisaties (‘Vrijwilligerskaart
Drentsche Aa’). Met de samenwerking tussen Provincie,
IVN, de werkgroep Siepelveen, Staatsbosbeheer,
Landschapsbeheer Drenthe, de Natuur- en Milieufederatie
Drenthe, de lokale boermarke, Dorpsbelangen en
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Drentsche Aa gastheren en -vrouwen als voorbeeld,
nieuwe mogelijkheden verkennen en in beeld brengen.
• Voortzetting vijfjarige Cyclus van draagvlak- behoeften- en
recreatieonderzoek.
• Organiseren, ontwikkelen en of verzorgen van cursussen
voor diverse doelgroepen zoals een ‘Drentsche Aa
bewonerscursus’ en een cursus ‘Drentsche Aa flora en
fauna’.
• voortzetting van Drentsche Aa thema-avonden voor
gebiedsbewoners en overige geïnteresseerden.

Doelgroepen
Streefbeeld
De communicatie en de educatie in het Drentsche Aa-gebied
zijn al op korte termijn toegespitst op:
• de bewoners van het gebied,
• de bezoekers van het Nationaal Landschap en
• diverse vormen van onderwijs.
Er zijn daarnaast middelen en programma’s uitgewerkt voor
de volgende specifieke doelgroepen:
• kinderen,
• diverse onderwijssectoren (BO + VO + beroepsonderwijs
+ RUG),
• bestuurders en
• ondernemers.
Operationele uitwerking
Het Overlegorgaan zal het doelgroepenbeleid in bovengenoemde
zin uitwerken.
Argumentatie
Voor een optimale communicatie en educatie is een breed
en samenhangend doelgroepenbeleid onontbeerlijk. Deze
onderling samenhangende visie moet bij alle betrokken
aanbieders ‘tussen de oren zitten’. Hiervoor kan de huidige
professionele ondersteuning niet worden gemist. De huidige
bemensing wordt vooral vanuit het Rijk gefinancierd voor het
oorspronkelijke Nationale-park gedeelte. Vanuit de gezamenlijke filosofie voor het gehele Drentsche Aa-gebied is een
formele uitbreiding van het werkgebied gewenst
De keuze van de doelgroepen is hierboven reeds beargumenteerd.
Maatregel
• Continueren van de betaalde communicatie- en educatieinzet door het IVN in 2013 en daarna, door het Rijk en
aanvullend gefinancierd door verschillende partners voor
inzet in het totale Drentsche Aa-gebied.

Middelen
Streefbeeld
Bij de communicatie en educatie wordt in 2020 gebruikgemaakt van een mix van mediavormen: zowel schriftelijk,
audiovisueel, digitaal en in de vorm van cursussen en
activiteiten. Er zijn onder meer folders, een internetsite,

documentaires, free publicity, populaire tijdschriften en informatiepunten ontwikkeld. Ook wordt er gebruik gemaakt van
nieuwe (sociale) media om het gebied onder de aandacht te
brengen. Er is een scala aan activiteiten die een beroep doen
op de beleving van mensen (horen, zien, voelen en ruiken).
Deze mix is optimaal op elkaar afgestemd. Er wordt gewaakt
voor ‘overkill’; een evenwichtig aanbod is essentieel. De
juiste mix wordt bereikt door evaluatie en onderzoek vergezeld van een hechte samenwerking van alle betrokkenen. Er
is een duidelijke taakverdeling tussen de diverse partners.
Communicatie, educatie en promotie leidt tot een verhoogde
interesse bij bewoners en bezoekers van het gebied. Deze
worden gestimuleerd om het gebied actief te ontdekken.
Communicatie heeft daarmee tegelijkertijd een sturende
functie in het gebruik en zonering van het Nationaal beek
en esdorpenlandschap. Daarom zijn de communicaties- en
educatieproducten afgestemd op de kwetsbaarheid van het
gebied. De middelen passen bij het idee van een tweezijdige
communicatie. Er is voldoende budget voor innovatieve
productontwikkeling. Er is flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van de digitale informatievoorziening.
Operationele uitwerking
Het Overlegorgaan kiest bij de inzet van middelen voor een
evenwichtige mix van verschillende mediavormen. Daarbij is
afstemming nodig met het ‘levend’ netwerk van informatiepunten (zie 9.2.4). Er wordt gewaakt voor een ‘overkill’ aan informatie (bijvoorbeeld een woud van folders). De waardering van
bewoners en bezoekers voor dit aanbod wordt regelmatig gepeild.
Onderzocht wordt hoe de nieuwe (sociale) media voor het gebied
kunnen worden ingezet. Gebruik en onderzoek kunnen aanleiding geven voor bijstelling van de middelen.
Het Overlegorgaan zal zich inzetten voor het op peil houden van
de financiering van de communicatie en de educatie.
Argumentatie
Door in te zetten op een mix van mediavormen worden veel
doelgroepen bereikt. De diverse mediavormen kunnen elkaar
versterken. Moderne mediavormen, zoals internet, bieden
mogelijkheden voor tweezijdige communicatie. Een ‘overkill’
aan informatie werkt echter averechts of wekt zelfs irritatie
op bij de ontvangers. In 2012 is een communicatieplan
opgesteld, dat voor de inzet van communicatie- en educatiemiddelen de basis vormt.
Bestaande sociale media zijn: www.facebook.com/
DrentscheAa en twitter: @npdrentscheaa. Begin 2013 is
de eerste downloadbare route online gegaan op www.
annodrenthe.nu.
Maatregelen
• Het continueren van een goede mix van kwalitatief
hoogwaardige communicatie- en informatievoorzieningen
en informatiepunten over het Nationaal beek- en esdorpenlandschap. Hierbij aandacht voor het bestand aan
folders, de beschikbaarheid van een internetplek, free
publicity en media-aandacht in de dag- en weekbladen en
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de regionale huis-aan-huisbladen. De website www.drentscheaa.nlblijft hiervoor de basis.
Ontwikkelen, onderhouden en vernieuwen van specifieke
communicatie- en educatieactiviteiten, zoals cursussen,
workshops, excursies, bijeenkomsten voor bewoners,
ondernemers, bestuurders, ambtenaren en specifieke
activiteiten voor jeugd en jongeren, bewonersdagen, fairs/
Nationaal Park dagen, etc.
Ontwikkelen van een visie op inzet van het reguliere
onderwijs (BO/VO/HBO en WO) ten behoeve van de
betrokkenheid bij het Drentsche Aa-gebied. In dat kader
ook het ontwikkelen van maatwerkactiviteiten en onderwijsproducten die aansluiten op het onderwijscurriculum.
Het zoeken en vinden van aanvullende vormen van financiering.
Inzetten op informatievoorziening via nieuwe (sociale)
media, zoals de (reeds bestaande) facebookpagina en de
Twitter-account, mogelijk ook LinkedIn.
Uitwerken en realiseren van een ‘Drentsche Aa-app’.
In jubileumjaren extra oplage van Doorstroom en/of Op
Stap-kranten uitgeven. Bij voorbeeld om ook heel Assen
eenmalig Doorstroom te kunnen toesturen.
Ontwikkelen van educatieve arrangementen met kenniscentra in de omgeving, zoals het Drents Museum, historische verenigingen en Drents Archief.

Het Levend bezoekersnetwerk
Streefbeeld
De functie van ‘bezoekerscentrum’ wordt in het
Nationaal beek- en esdorpenlandschap – anders dan
gebruikelijk – ingevuld door
het zogenoemde ‘Levend
bezoekersnetwerk’, een
samenhangend netwerk
van informatiepunten. Communicatie
en educatie zijn daardoor over het gehele gebied verspreid.
Het Levend bezoekersnetwerk gaat uit van de gedachte dat
het totaal aan informatiepunten (gastheren en -vrouwen,
infozuilen, etc.) gezamenlijk het bezoekerscentrum vormen
en dat de mensen die in het gebied wonen en werken daar
zelf nauw bij betrokken zijn (voor zover men wil en kan). Het
netwerk wordt gefaseerd over een aantal jaren opgezet en
onderhouden.
Een deel van dit netwerk bestaat uit vaste concentratiepunten van communicatie en educatie. Per dorp kan een
winkel, koffie- en theeschenkerij, TIP, land- of tuinbouwbedrijf, kampeerterrein of werkschuur als informatiesteunpunt worden ingericht. Elk steunpunt brengt zijn eigen
specialisme in, gebaseerd op een totaalplan voor het gehele
netwerk. De thema’s hebben bijvoorbeeld betrekking op
‘water’, ‘landbouw’, ‘natuur en landschap’, ‘cultuurhistorie’
en ‘recreatie’.
Het vaste netwerk kent ook een aantal informatiezuilen Bij
Toegangspoorten en Knooppunten. Het vaste deel van het
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netwerk kent bovendien informatiepanelen en educatieve
grondwatermeters op geschikte plaatsen in het gebied.
Het netwerk kent daarnaast een flexibel deel. Dit bestaat
vooral uit activiteiten van (groepen) mensen. Er is een
Drentsche Aa gidsengroep inzetbaar voor verschillende
groepen. Ook voor onderwijs en educatie van bezoekende
groepen en scholen zijn gidsen paraat. In en rond de onderdelen van het netwerk worden diverse communicatie- en
educatieproducten aangeboden. Centraal in de informatievoorziening staan op een aansprekende manier de
achtergronden van de ontwikkeling van het beek- en esdorpenlandschap, de rol van de landbouwers en de natuur- en
waterbeheerders. Mede ten behoeve van deze communicatie en educatie zijn folders en ander voorlichtingsmateriaal beschikbaar. De ondernemers geven vorm aan goed
gastheerschap.
Tenslotte kan een bijzondere invulling van het flexibele
netwerk komen uit de culturele en de expressieve hoek.
Oudere bewoners kunnen als cultuurhistorische dorpsgids
optreden of ergens op een markante plek in het veld of
aan de gelagtafel over de streek vertellen. Lokale toneelverenigingen, verhalenvertellers, straattoneel, openluchtvoorstellingen en kunstworkshops dragen elk bij aan de
cultuurexpressie van het gebied, evenals literaire natuur- en
dorpswandelingen.
Via het onderwijs zijn in dit streefbeeld projecten opgezet
voor de schooljeugd (BO en VO) waardoor inzicht ontstaat
in het ontstaan, de ontwikkeling en het gebruik van het
Drentsche Aa-gebied. Diverse agrarische bedrijven zijn
opengesteld om bezoekers een beter begrip bij te brengen
van de rol van de landbouw in het gebied.
Er is voldoende oog voor de betaalbaarheid van deze voorzieningen. Het totale netwerk wordt gecoördineerd door het
IVN, i.c. door de Coördinator Communicatie en Educatie.
Operationele uitwerking
Het Overlegorgaan zet de ontwikkeling van een ‘Levend bezoekersnetwerk’ in de vorm van een samenhangend netwerk van
informatiepunten voort, in plaats van de meer traditionele
invulling van één enkele centrale ontvangst- en tentoonstellingsruimte. Er is in de eerste periode van het BIO-plan begonnen met
een basisnetwerk, in de loop van de tweede BIO-plan periode
wordt het uitgebreid tot het hierboven beschreven streefbeeld. De
belangrijkste punten in het netwerk dienen bemenst te zijn. Het
basisnetwerk is gekoppeld aan bestaande voorzieningen, zoals
horecagelegenheden, TIP’s en bezoekboerderijen. Daarnaast
streeft het Overlegorgaan er naar om ook andere, bestaande
voorzieningen bij het netwerk te betrekken. Hier is niet voorzien
in extra personeel, maar het Overlegorgaan zal zich inzetten
voor voldoende training op inhoud en gastheerschap van het
betrokken personeel.
Elk steunpunt heeft een specifiek thema, afgeleid van de directe
omgeving waarin dit steunpunt is gevestigd, naast een deel
algemene informatie over het gebied. De informatiepunten
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dienen door het gebruik van het logo van het Nationaal beek- en
esdorpenlandschap duidelijk herkenbaar te zijn.
Voor de steunpunten wordt een uitgebreid activiteitenprogramma ontwikkeld. Dit programma is ten dele geschikt
gemaakt voor scholen die in de regio gevestigd of op bezoek zijn.
De aansluiting van de diverse steunpunten op het wandel- en
fietspadennet is voor de commissie een aandachtspunt.
Argumentatie
In het eerste BIO-plan besloot het Overlegorgaan géén
centraal bezoekerscentrum, maar een verspreid liggend,
kleinschalig en actief vanuit de ondernemers ontwikkeld netwerk op te zetten: het ‘Levend bezoekersnetwerk
Drentsche Aa’. Eind 2012 maakten meer dan 60 bedrijven
hier deel van uit en zijn ruim 90 gastheren en gastvrouwen
opgeleid.
De reden is dat Het Drentsche Aa-gebied zich door zijn
grootte en zijn ligging tussen diverse bevolkingscentra
minder goed leent voor een centraal bezoekerscentrum.
Een duidelijke en vanzelfsprekende ‘natuurlijke entree’ als
vestigingsplaats ontbreekt in het gebied. Een centraal bezoekerscentrum kost erg veel geld en is duur in de exploitatie.
Ook veroorzaken de betere bezoekerscentra periodiek grote
verkeersstromen, wat voor dit gebied minder wenselijk is.
Daar staat tegenover dat juist een initiatief als het Drentsche
Aa-gebied zich uitstekend leent voor een netwerk van kleinere
voorzieningen, in de dorpen en bij ondernemers. Dit biedt
ook de mogelijkheid om per voorziening een thema te kiezen.
Een netwerk van thematische steunpunten geeft bovendien
variatie en nodigt uit tot een verkenning van het gebied door
een rondtocht langs de verschillende steunpunten.
Maatregelen
• Blijven investeren in het Levend bezoekersnetwerk
Drentsche Aa om filosofie, kwaliteit en het netwerk van
gastheren en gastvrouwen in stand te houden, uit te
breiden en te vernieuwen. Er wordt gewerkt aan een
verdere professionalisering, onder meer door middel van
cursussen over gastheerschap.
• Voortzetting van de training, scholing en coördinatie van
het netwerk van gastheren en gastvrouwen.
• Benutten van de mogelijkheden/voorzieningen van het
Openbaar Vervoersknooppunt Gieten als onderdeel van
het Levend bezoekersnetwerk Drentsche Aa
• Onderzoeken in hoeverre nieuwe media kunnen bijdragen
aan de doelen van het Levend bezoekersnetwerk, zoals
‘augmented reality’ en specifieke ‘apps’.
• Jaarlijks organiseren van een ondernemersdag voor
gastheren en gastvrouwen in het Drentsche Aa-gebied.
• 2 keer per jaar de nieuwsbrief Doorstroom huis-aan-huis
verspreiden in het Nationaal Landschap Drentsche Aa
(oplage 22.500).
• 6 keer jaar een digitale nieuwsbrief via www.drentscheaa.nl.

10. Wonen en leefbaarheid in de dorpen

Toekomstbeeld
De dorpelingen zijn zich op termijn bewust dat een gezamenlijk actieve inzet nodig is om de dorpen in de toekomst
leefbaar te houden. Er is een duidelijke structuur, zowel
binnen de dorpen als daartussen. Zij gebruiken hiervoor
onder meer het platform van overleg vanuit het Nationaal
beek- en esdorpenlandschap. De dorpsgemeenschappen zijn
actief betrokken bij de ontwikkeling van het Nationaal beeken esdorpenlandschap. Hun grote lokale kennis is hiervoor
van essentieel belang. Er is hierdoor een groot draagvlak voor
het beek- en esdorpenlandschap. Er worden diverse instrumenten ingezet om vorm te geven aan het behoud van de
unieke landschappelijke en culturele identiteit van de dorpen.
Er is veel aandacht voor instrumenten die de leefbaarheid
in de dorpen bevorderen. Beheerste groei en ontwikkeling
van de dorpen zijn mogelijk voor zover nodig om de dorpen
leefbaar en vitaal te houden. Voor alle dorpen zijn, samen
met de bevolking, dorpsomgevingsplannen opgesteld en
uitgewerkt, waardoor de omgevingskwaliteit aanzienlijk is
verbeterd. Ook zijn met betrekking tot het bouwen in het
groen diverse innovatieve projecten gerealiseerd. Het gaat
hierbij om kleinschalige nieuwe bebouwing die optimaal past
in het landschap.

Thematische uitwerking
Dorpsomgevingsplannen
Streefbeeld
Voor verscheidene dorpen zijn, samen met de bevolking,
dorpsomgevingsplannen opgesteld en uitgewerkt. Deze
plannen richten zich, langs de weg van een lokaal ontwikkelingsprogramma, op zowel de leefbaarheid als op de beeldkwaliteit van de dorpen. In deze tweede BIO-plan periode
richten de dorpen zich op de uitvoering van de plannen. Er is
in deze plannen veel aandacht voor de specifieke kenmerken
van het landschap en voor de cultuurhistorie van het gebied.

In dit kader wordt geëxperimenteerd met de ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie ‘Behoud door vernieuwing’. Op
grond van het ontwikkelingsprogramma zijn diverse deelprojecten in uitvoering genomen.
Operationele uitwerking
Het Overlegorgaan stimuleert de uitwerking van de dorpsomgevingsplannen - met de bovengenoemde kenmerken - voor
alle dorpen in het gebied.
Argumentatie
Dorpsomgevingsplannen zijn een goed instrument om de ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie en de betrokkenheid van
de dorpsgemeenschappen vorm te geven. Voor een succesvolle
ontwikkeling is personele en financiële ondersteuning nodig
vanuit de overheden.
Maatregelen
• Uitwerken van de dorpsomgevingsplannen. Hierin onder
meer de volgende aandachtspunten:
• auto-ontsluiting, ontsluiting voor langzaam verkeer,
verkeersveiligheid en parkeren in de dorpskern;
• de harmonie van bebouwing en gehanteerde bouwstijlen,
ontwikkelingsgericht aansluitend bij de bestaande structuren;
• verbetering van het groen in de leefomgeving, zowel ecologisch als recreatief;
• versterking van de structuur van het beek- en esdorpenlandschap;
• milieu en duurzaam bouwen;
• behoud van culturele en maatschappelijke functies,
bij voorbeeld door samenwerking en multifunctioneel
gebruik;
• afkoppeling regenwater van het rioolstelsel waar dit kan.
• Gefaseerd beschikbaar stellen van budget voor plannen en
uitvoering.
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Landschappelijk bouwen
Streefbeeld
Nieuw- en verbouw in de dorpsranden en in het buitengebied geschieden uitsluitend met de nodige zorg voor het
omringende landschap. Er is hierover voldoende kennis
beschikbaar. Gemeenten werken mee om dit via voorlichting
en handhaving tot een succes te maken. Nieuw- en verbouw
vinden bovendien plaats op basis van duurzame bouwtechnieken. Dit sluit vernieuwing en eigentijdse elementen niet
uit; uitgangspunt is dat de nieuw- en verbouw goed harmoniëren in de omgeving en de bijzondere kenmerken en kwaliteiten daarvan niet aantasten.
Operationele uitwerking
Het Overlegorgaan wenst alleen mee te werken aan ontwikkelingen als het dorp beschikt over een gereed dorpsomgevingsplan,
zoals bedoeld in het vorige thema. De integrale landschapsvisie
vormt hierbij een belangrijk uitgangspunt.
Argumentatie
Zie pag 47
Maatregel
• Aandacht geven aan genoemde punten in de dorpsomgevingsplannen (zie pag 47).

Dorpen in het groen
Streefbeeld
In 2020 liggen alle dorpen in een groene omgeving. Storende
dorpsranden komen niet meer voor. Ook Assen heeft een
groene rand gekregen, in de vorm van een uitloopgebied met
rijke natuurwaarden en opvang van stedelijk water van goede
kwaliteit (project ‘Assen aan de Aa’).
Operationele uitwerking
Het Overlegorgaan zal de ontwikkeling van groene dorpsranden
en een groene rand van Assen stimuleren, mits deze plaatsvindt
in het kader van de ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie,
gericht op versterking van de kenmerken van het beek- en esdorpenlandschap.

Argumentatie
De ontwikkeling van de dorpsranden is van grote invloed op
het karakter van het Nationaal beek- en esdorpenlandschap
en dient daarom met zorg te gebeuren. De ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie ‘behoud door vernieuwing’ wordt
hiervoor een goed kader geacht. De ontwikkeling kan worden
ingepast in de dorpsomgevingsplannen, maar de overheden
behouden hier een belangrijke toetsende en stimulerende
verantwoordelijkheid.
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Maatregelen
• Aandacht geven aan genoemde punten bij de ontwikkeling
van dorpsomgevingsplannen.
• Projectmatig aanpakken van de groene stadsrand van
Assen (project ‘Assen aan de Aa’). Gemeente Assen is
hierbij trekker.

Regulering mobiliteit
Streefbeeld
Mobiliteit is ook in het Nationaal Landschap goed gefaciliteerd. Verschillende verkeersstromen zijn zo veel mogelijk
gescheiden. Recreanten en toeristen worden verleid om
uitsluitend te voet of per fiets het gebied in te trekken. Voor
dit doel zijn er op logische plaatsen aan de rand van het
gebied vier nieuwe toeristische overstappunten (‘toegangspoorten’) ingericht:’Wedbroeken’ bij Tynaarlo, ‘Homanshof’
in Anloo, ‘Onder de Molen’ in Rolde en ‘De Aanleg’ in
Deurze, de laatste eind 2013.
Overlast van geparkeerde en rijdende auto’s in dorpskernen
is uitgebannen. Wegen in het buitengebied zijn veilig. De
wegen zijn bovendien functioneel voor de agrarische en
andere ondernemers in het gebied. Het gebied blijft goed
bereikbaar met openbaar vervoer. Ook het Gasselterveld, in
combinatie met het Boomkroonpad, is onderdeel van het
Levend bezoekersnetwerk Drentsche Aa.
Operationele uitwerking
Mobiliteit is in het Nationaal beek- en esdorpenlandschap
noodzakelijkerwijs vooral gebaseerd op autoverkeer. Het
Overlegorgaan wil daarnaast het gebruik van de fiets stimuleren,
omdat dit beter past bij de waarden van het gebied. Dat geldt
zeker voor de recreanten die het gebied bezoeken. Voor deze
categorie wil het Overlegorgaan het autogebruik beperken, door
voorzieningen aan de randen van het gebied en uitstekende
faciliteiten voor langzame vormen van vervoer, zoals wandelen
en fietsen. Knelpunten en onveilige situaties in de dorpen en
daarbuiten moeten worden voorkomen.

Het Overlegorgaan is ook van mening dat bij het ontwikkelen
van mobiliteitsbeperkende maatregelen in het gebied voldoende
aandacht moet bestaan voor de positie van de agrarische bedrijfsuitoefening.
Argumentatie
De economie van het gebied heeft veel te danken aan de
recreatie en het toerisme. Deze mensen komen specifiek voor
de rust en de ruimte. Auto’s en andere vormen van gemotoriseerd verkeer passen daar slecht bij. Daar staat tegenover
dat de bewoners van het gebied zelf juist baat hebben bij
een goede bereikbaarheid, ook of juist per auto, maar ook bij
rust en veiligheid in de dorpen. De (agrarische) ondernemers
hebben op hun beurt veel belang bij veiligheid én een goede
kwaliteit van de wegen op het platteland. In het Nationaal
beek- en esdorpenlandschap is het dus schipperen tussen
de verschillende mobiliteitswensen. Uitgangspunt is dat
recreanten en toeristen verleid worden om het gebied zoveel
mogelijk wandelend of per fiets te verkennen. Dit betekent
wel dat bewoners en ondernemers rekening moeten houden
met forse hoeveelheden langzaam verkeer in hun gebied.
Maatregelen
• Continuering van de bestaande inzet op:
• Instellen 60 km zones buiten de bebouwde kom
• Behoud zandwegen
• Auto- en motorluw maken van wegen in natuur- en recreatiegebieden
• ‘Ontknopen’ van de menging van landbouwverkeer,
forensen en recreanten op landbouwwegen en (ruilverkaveling)wegen in het buitengebied
• In het mobiliteitsbeleid ruimte behouden voor agrarisch
werkverkeer en mogelijkheden voor verbetering van de
ontsluiting voor agrarisch verkeer nagaan.
• Aanpak Knooppunt (brink) Zeegse in combinatie met
Schipborgerweg - Zeegsersteeg – Ruiterweg (Schipborg)

Operationele uitwerking
Het Overlegorgaan hecht zeer aan de participatie van de
dorpsgemeenschappen en de bestaande sociale netwerken in
het gebied. Zij stimuleert de activiteiten die daarop gericht zijn,
waaronder de uitwerking van de dorpsomgevingsplannen door de
dorpen zelf en de sectorale uitwerking van dit BIO-plan 2.0 door
de genoemde netwerken.
Nieuwe beleidsontwikkelingen in het gebied worden op dezelfde
open manier met de regio besproken als de ontwikkeling van dit
BIO-plan 2.0.
Argumenten
De betrokkenheid van de lokale bevolking bij het Nationaal
beek- en esdorpenlandschap is van groot belang voor het
succes als ‘levend landschap’ en voor de ontwikkeling van
realistische plannen.
Lokale kennis is met name van belang bij het ontwikkelen van
de ‘ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie’, met name
waar het de eco-historische en cultuurhistorische kennis van
de bewoning van het landschap betreft.
Maatregelen
Stimuleren dat dorpsgemeenschappen en de bestaande
sociale netwerken meedenken over de ontwikkelingsgerichte
landschapsstrategie van het Nationaal beek- en esdorpenlandschap. Dorpsomgevingsplannen en concrete projecten
zijn hierbij belangrijk, maar ook de diverse communicatiemiddelen die het Overlegorgaan tot haar beschikking heeft
(Nieuwsbrieven, regionale bladen, dorpskranten e.d.).
Stelselmatig nieuwe beleidsontwikkelingen in het gebied
bespreken met de diverse dorpsgemeenschappen en sociale
netwerken.
Realiseren van een digitale historische dorpsatlas voor het
Drentsche Aa-gebied.

Inzet lokale kennis
Streefbeeld
De lokale kennis van de dorpelingen wordt bij het beleid van
het Nationaal beek- en esdorpenlandschap optimaal ingezet.
Daardoor voelen dorpelingen zich actief betrokken bij ‘hun’
gebied en zijn zich bewust van het unieke gebied waarin ze
wonen. De aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving is
een vanzelfsprekend onderdeel geworden van de belangenbehartiging.
Participatieprogramma’s zijn geënt op bestaande sociale
netwerken in de regio’s. Vooral de medewerking van
zogenoemde domeinorganisaties (dorpsbelangen,
boermarken, plattelandsvrouwen) zijn daarbij essentieel.
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11. Organisatie van beheer en bestuur

Toekomstbeeld
Het Overlegorgaan is het platform waarin verantwoordelijke
overheden en instanties met elkaar afspraken maken over
de invulling van het Nationaal beek- en esdorpenlandschap
Drentsche Aa: zowel het Nationaal Park als het Nationaal
Landschap. Voor het Nationaal beek- en esdorpenlandschap gelden de uitgangspunten van het nationale parkenbeleid, waarin natuur en landschap, natuurgerichte recreatie, voorlichting & educatie en ondersteunend onderzoek
de pijlers vormen. Het Overlegorgaan vult dit in vanuit de
verbrede doelstelling die voor dit gebied is gekozen en vanuit
het motto ‘Behoud door ontwikkeling’.
Het Overlegorgaan kent een brede vertegenwoordiging. Het
werkt op basis van consensus. De deelnemende organisaties
zorgen voor een doorvertaling van de genomen besluiten
naar hun eigen beleid en voor voldoende ambtelijke ondersteuning.
Het Overlegorgaan laat zich adviseren door de Projectgroep
Drentsche Aa, ondersteund door de werkgroep ECR. Er is een
onafhankelijke voorzitter.
Samen zorgen de vertegenwoordigers van het Overlegorgaan
en de werkgroepen dat de doelen van dit BIO-plan worden
gehaald. Ook zorgen zij voor voldoende draagvlak bij
de bewoners en betrokkenen bij dit mooie gebied. Het
Overlegorgaan werkt voor buitenstaanders transparant.
Ideeën van derden zijn welkom.
Het Overlegorgaan streeft er naar dat ook in de toekomst
voldoende investeringen worden gedaan in de kwaliteiten
van het gebied. Behalve de al genoemde thema’s betreft dit
ook de landbouwstructuur en de leefbaarheid in het gebied.
Gezien de grote veranderingen in de financieringsstromen
die aanstaande zijn, vergt dit de nodige creativiteit van alle
betrokkenen.

Thematische uitwerking

• Staatsbosbeheer
• Natuur en Milieufederatie Drenthe, mede namens Het
Drentse Landschap en Natuurmonumenten
• de recreatie en het toerisme
• de dorpsgemeenschappen
• Het Ministerie van Economische Zaken (adviseur).
Er is een voorzitter die niet is gebonden aan enig sectorbelang in het gebied.
Het Overlegorgaan vormt een platform dat de gezamenlijke filosofie van ‘Behoud door ontwikkeling’ bewaakt en
bevordert. Het Orgaan heeft tot taak de regie te voeren over
de ontwikkelingen binnen de begrenzing van het Nationaal
Landschap. De diverse participanten in het Overlegorgaan
behouden echter elk hun eigen verantwoordelijkheden. De
vertegenwoordigers hebben voldoende mandaat om deze
regiefunctie naar behoren te kunnen vervullen en om in dat
kader gezamenlijk tot afspraken te komen.
Het Overlegorgaan laat zich ondersteunen door een ambtelijke projectgroep. Het secretariaat van het Overlegorgaan
berust bij de Provincie Drenthe.
Voor de uitvoering van projecten werkt het Overlegorgaan
aan de hand van een meerjarenactieprogramma. Op basis
hiervan worden de beschikbare en nog te verwerven middelen
geïntegreerd en gecoördineerd ingezet.
Operationele uitwerking
Het Overlegorgaan zet zich in voor een goed functionerende
overlegstructuur en voldoende middelen om het overeengekomen
BIO-plan ook in deze tweede termijn voortvarend uit te voeren.
De Provincie zorgt voor een secretaris van het Overlegorgaan.
Het Overlegorgaan wordt ondersteund door een projectgroep.
Een communicatieadviseur maakt eveneens deel uit van deze
projectgroep. De projectgroep heeft tot taak de diverse besluiten
van het Overlegorgaan ambtelijk voor te bereiden. Ook bereidt
de projectgroep de monitoring en de evaluatie van de voortgang
van de acties in dit BIO-plan 2.0 voor.

Organisatie
Streefbeeld
In het gebied is een Overlegorgaan actief, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de volgende geledingen:
• de gemeenten Assen, Aa en Hunze, Haren en Tynaarlo
• de Provincie Drenthe
• het Waterschap Hunze en Aa’s
• het Waterbedrijf Groningen, mede namens de
Waterleidingmaatschappij Drenthe
• de landbouw
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De ‘Projectgroep Drentsche Aa’ adviseert het Overlegorgaan
op inhoudelijke onderdelen, vooral over inrichting, beheer en
ontwikkeling van het Drentsche Aa-gebied. De projectgroep
bestaat uit – veelal ambtelijke – vertegenwoordigers van:
• Provincie Drenthe
• Gemeenten Aa en Hunze, Assen, Haren en Tynaarlo
• Waterschap Hunze en Aa’s
• Staatsbosbeheer
• Recreatiesector (Recron/Recreatieschap)
• Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO-Noord)

•
•
•
•

Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD)
Waterbedrijf Groningen
Dienst Landelijk Gebied (adviseur)
IVN Consulentschap Drenthe (coördinator voorlichting en
educatie)

Daarnaast is er de ‘Werkgroep ECR’. Deze coördineert de
activiteiten op het gebied van educatie, communicatie en
natuurgerichte recreatie en ontwikkelt hierop haar visie.
In de werkgroep zijn vertegenwoordigd:
• IVN consulentschap Drenthe
• Secretariaat Nationaal Park en Nationaal Landschap
Drentsche Aa
• Gemeente Tynaarlo (mede namens Aa en Hunze, Assen,
Midden-Drenthe en Haren)
• Recreatiesector
• Waterschap Hunze en Aa’s
• Gebiedsbewoner
• Staatsbosbeheer
• LTO-Noord
• Het Drentse Landschap
NB. Landelijk verzorgt het IVN (Vereniging voor natuur- en
milieueducatie) de coördinatie van voorlichting en educatie
binnen de Nationale Parken.
Argumenten
In de periode van het eerste BIO-plan heeft het begrip
‘Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa’ vorm
gekregen. Door de geïntegreerde en gecoördineerde inzet
van middelen kon goed worden ingespeeld op toekomstige
beleidsontwikkelingen. Het Drentsche Aa-gebied is als
Nationaal beek- en esdorpenlandschap deel gaan uitmaken
van het stelsel van 18 nationale parken in Nederland.
Hierdoor zijn extra financiële middelen vrijgekomen voor de
uitvoering van het meerjarenactieprogramma. Er is veel in
het gebied geïnvesteerd, zowel in financiële zin als in de sfeer
van betrokkenheid en inzet van de bewoners. De verbrede
doelstelling is van meerwaarde gebleken.
Het Overlegorgaan heeft zich in de afgelopen periode
laten bijstaan door twee (deel ambtelijke) werkgroepen:
de ‘projectgroep en een werkgroep ECR (Educatie,
Communicatie en Recreatie). In de praktijk blijkt dit een
werkbare, efficiënte adviesstructuur, met voldoende dekking
van de diverse beleidsthema’s. Er is een thematische
indeling, maar de samenstelling is in elke werkgroep breed,
met voldoende evenwicht tussen de diverse geledingen in het
gebied.
De Visitatiecommissie Nationale Parken, die het gebied op 12
oktober 2012 bezocht, had een zeer positief oordeel over de
huidige organisatie van het Nationaal beek- en esdorpenlandschap:
“De samenwerking tussen de partners wordt als goed en positief
beoordeeld”. (…). “De organisatorische opzet die is gekozen
lijkt bijzonder efficiënt en effectief: er zijn korte lijnen en geen
onnodige ‘praatgroepen’. De sterke focus op de realisatie van
projecten draagt bij aan dit beeld van een slagvaardige organi-

satie. In verband met de lopende decentralisatie van rijkstaken
zal het vasthouden van de huidige, succesvolle organisatie in
de komende tijd een belangrijk aandachtspunt moeten zijn.
Wij pleiten ervoor met de provincie afspraken te maken die
neerkomen op herbevestiging en misschien zelfs uitbreiding van
de bevoegdheden van het Overlegorgaan”.
En:
“De commissie heeft de indruk dat de (continuïteit van de)
ambtelijke ondersteuning een belangrijke succesfactor vormt in
de gebiedsontwikkeling die in de Drentsche Aa plaatsvindt. Alle
partners hebben zich naar onze indruk, niet alleen bestuurlijk
maar ook ambtelijk, goed gecommitteerd aan het gebiedsproces.
Het lijkt van groot belang die ondersteuning voor de komende
tijd goed te zekeren”.
Maatregelen
• De werkwijze van een breed samengesteld Overlegorgaan
en twee adviserende werkgroepen (Projectgroep
Drentsche Aa en Werkgroep ECR) blijft gehandhaafd. In de
samenstelling en taakopdrachten van deze groepen wordt
voorlopig geen wijziging aangebracht.
• De voorzitter van het Overlegorgaan Nationaal beek- en
esdorpenlandschap Drentsche Aa is per 1 januari 2013
herbenoemd door Gedeputeerde Staten van Drenthe.
Zijn opdracht is de belangen van het totale Drentsche
Aa-gebied te behartigen. Door dit BIO-plan Drentsche Aa
2.0 door GS te laten vaststellen wordt ook beleidsmatig
goedkeuring verleend aan het geformuleerde beleid. Het
Overlegorgaan behoudt in de komende zijn ambtelijke
ondersteuning.

Werkwijze
Streefbeeld
Het Nationaal beek- en esdorpenlandschap kenmerkt zich
door een breed bestuurlijk draagvlak en een grote betrokkenheid van de deelnemers aan de organisatie. Hetzelfde
geldt voor de bewoners en de ondernemers in het gebied.
Dit is mede het gevolg van een enthousiaste en transparante
werkwijze in de communicatie over de werkwijze en de resultaten van het Overlegorgaan. De huidige openheid wordt ook
in de toekomst voortgezet.
Operationele uitwerking
Het Overlegorgaan streeft naar een grote betrokkenheid van de
bevolking van het gebied bij de ontwikkeling van het Nationaal
beek- en esdorpenlandschap. Daarvoor betracht zij optimale
openheid van bestuur en een heldere communicatie over doelen
en in te zetten middelen.
De vergaderingen van het Overlegorgaan zijn in beginsel
openbaar. Deze worden tijdig via de plaatselijke media bekend
gemaakt. Niet-leden hebben recht van inspreken. De vergaderstukken liggen voorafgaand aan de vergaderingen van het
Overlegorgaan ter inzage.
Van de plannen en de voortgang van het beleid voor het
Nationaal beek- en esdorpenlandschap zal een aantal keren per
jaar verslag worden gedaan in de nieuwsbrief ‘Doorstroom, die in
de streek wordt verspreid.
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Het Overlegorgaan draagt tevens zorg voor de verslaglegging in
de vorm van een jaarverslag over de inzet van instrumenten en
middelen: in de oneven jaren een korte opsomming van de resultaten en in de even jaren een uitgebreid verslag.
Het Overlegorgaan streeft tenslotte naar een duidelijk herkenbare identiteit van het Nationaal beek- en esdorpenlandschap,
zowel ruimtelijk als in schriftelijke uitingen en in de besluitvorming.
Argumenten
De Visitatiecommissie Nationale Parken schreef over de
werkwijze van het Overlegorgaan als samenwerkingsverband:
“Nieuwsbrieven, bewonersdagen, Levend bezoekersnetwerk,
excursies, cursussen, etc.: er wordt veel uit de kast gehaald om
een goed draagvlak te behouden. Dat men niet alleen met de
natuursector, maar ook met de agrarische- en de recreatiesector op goede voet staat, vloeit rechtstreeks voort uit de brede
integrale aanpak die wordt gepraktiseerd”.
Het Beheer-, Inrichtings- en Ontwikkelingsplan (BIO-plan)
kent vele acties en uitwerkingsprojecten. Voor een geïntegreerde inzet van middelen en om te voorzien in een bruikbaar toetsingskader is het noodzakelijk enkele projecten bij
voorrang te ontwikkelen. De genoemde projecten schragen
de integrale benadering die in dit gebied zo wordt gewenst.
Een aantal aanbevelingen uit het eerste BIO-plan is opnieuw
benoemd om het Overlegorgaan een moderne, democratische vorm te geven. Hiertoe behoren onder meer een heldere
en open structuur met inspreekmogelijkheden, een heldere
communicatiestructuur en het afleggen van verantwoording.
Maatregelen
• Voortzetting van de huidige transparante werkwijze.
• Desgewenst presentaties verzorgen tijdens dorpsavonden
• Continueren jaarplanning nieuwsbrieven (met aandacht
voor het gebruik van de nieuwe media).

Gebiedsfonds Drentsche Aa
Streefbeeld
Als één van de mogelijke financieringsbronnen maakt het
Nationaal beek- en esdorpenlandschap gebruik van het
gebiedsfonds van de Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa.
Doel is vanuit de kwaliteit van het Nationaal Landschap
Drentsche Aa eigen inkomsten te genereren en deze
gezamenlijk te bundelen in het Gebiedsfonds. Via de
Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa worden deze inkomsten weer in het gebied geïnvesteerd. Diverse participanten
dragen aan dit fonds bij en de in het gebied werkzame vrijwilligers en ondernemers fungeren bij publieksactiviteiten als
‘ambassadeur’ van dit fonds. Het fonds staat ook open voor
publieke financiering, bijvoorbeeld als cofinanciering van
private investeringen in de gebiedskwaliteit.
Operationele uitwerking
Het Overlegorgaan zal het Gebiedsfonds actief onder de
aandacht brengen.
Argumenten
Het Gebiedsfonds Drentsche Aa heeft een belangrijke
symboolwaarde. Het geeft betrokkenheid bij het Drentsche
Aa-gebied vorm en versterkt daarmee het draagvlak voor de
ontwikkeling van het gebied. Het onderstreept dat het mooi
houden van het gebied niet een zaak is van de overheid
alleen, maar dat burgers, boeren, bedrijven en overheid het
samen moeten doen. De rol van de vrijwilligers die in het
Drentsche Aa-gebied ‘als gastheer/gastvrouw en ambassadeur’ werkzaam zijn is hierbij essentieel.
Maatregelen
• Actieve promotie van het Gebiedsfonds Drentsche Aa
• De Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa legt jaarlijks
in het Overlegorgaan verantwoording af op basis van de
jaarrekening.

Drentsche Aa
Help mee met gift

HET SPAREN WAARD

Heeft het Drentsche Aa-gebied ook uw hart gestolen? U kunt meehelpen het gebied zo mooi te houden door een gift te doen aan het
Gebiedsfonds Drentsche Aa. Elke bijdrage, groot of klein, wordt gebruikt voor het onderhoud en waar nodig herstel van dit prachtige landschap.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Rabobanknummer 1290.78.484 op naam van Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa.
Meer weten? Kijk op www.gebiedsfondsdrentscheaa.nl.
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12. Monitoring

Toekomstbeeld
Voor het Overlegorgaan is het van belang om goed zicht te
hebben op het gebruik van het gebied, evenals op de ontwikkelingen in de diverse sectoren. Er is bovendien behoefte
aan onderzoek dat het beheer van het gebied ondersteund
(beheerondersteunend onderzoek). Het gewenste toekomstbeeld is daarom dat het Overlegorgaan op onderzoek
gebaseerd, gefundeerde beslissingen kan nemen.
Thematische uitwerking
Argumenten
In het eerste BIO-plan is beperkt aandacht geschonken aan
het aspect ‘monitoring’. De Visitatiecommissie Nationale
Parken schrijft hierover in haar advies:
“Het is een bekend beeld dat de Nationale Parken in ons
land maar sporadisch toekomen aan het zelf entameren van
(wetenschappelijk) onderzoek. Dat dit in De Drentsche Aa
ook zo is achten wij niet verwonderlijk. Tegelijkertijd hebben
we vastgesteld dat er een interessante aanzet is gemaakt met
monitoring. Monitoring lijkt, juist bij dit park met zijn vele
doelstellingen en projecten, van groot belang. Het ware te
onderzoeken of hier op pragmatische wijze een vervolg aan
kan worden gegeven. Vooral monitoring gericht op aspecten
waar “door de partners aan de knoppen gedraaid kan
worden”, kan meerwaarde opleveren”.

gebracht aan het Nationaal Park Hoge Kempen & Regionaal
Landschap Kempen en Maasland. Een van de conclusies
daarvan is het belang van monitoren van bezoekersstromen.
Door te laten zien hoeveel mensen jaarlijks naar het
Drentsche Aa-gebied komen is de economische betekenis
daarvan in beeld te brengen en daarmee het belang voor alle
partijen om in het gebied te blijven investeren.
Maatregelen
• Herhalen van de monitoringrapportage uit 2007 met
referentiejaar 2012
• Opzetten van een systematische monitoring van bezoekersstromen: auto’s, wandelaars, fietsers en ruiters in
samenwerking met Sensor City in Assen.
• Met enige regelmaat onderzoeken naar wensen en activiteitenpatroon van de doelgroepen.
• Het monitoren en met enige regelmaat evalueren wat de
waardering van de ontvangers is voor de diverse mediavormen en andere voorlichtings- en educatieproducten is
hiervan onderdeel.

In 2007 is het lopende monitoringsonderzoek gerapporteerd.
In deze rapportage is een systematische rubricering gemaakt
van alle beschikbare monitoringsinspanningen in het
Drentsche Aa-gebied, gekoppeld aan de doelstellingen in het
eerste BIO-plan (zie bijlage 7. De thematische indeling van
de doelstellingen uit dit plan is gebruikt om hierin ordening
aan te brengen. In de samenvatting zijn enkele aansprekende
voorbeelden uit het basisrapport gepresenteerd die de ‘doelmaatregel–effectketen’ illustreren. Voor sommige indicatoren kon zelfs een trend worden weergegeven. Voor andere
indicatoren is in 2007 de nulmeting vastgelegd. In het najaar
2011 is vanuit het Drentsche Aa-gebied een werkbezoek
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13. Meerjarenactie-programma

Het onderstaande meerjarenactieprogramma is de voorlopige keuze van het Overlegorgaan voor de in te zetten acties.
In de komende jaren zal het Overlegorgaan, net als in de
voorafgaande periode, jaarlijks een meer gedetailleerde en
voortschrijdende meerjarenbegroting opstellen. Als uitwerking daarvan wordt eveneens ieder jaar een bestedingenplan opgesteld voor het eerstkomende jaar. Beide worden
jaarlijks vóór 1 december vastgesteld. Daarbij kunnen, al naar
gelang de inzichten van dat moment, andere prioriteiten
worden gesteld. Ook kunnen desgewenst nieuwe projecten
worden toegevoegd of genoemde worden afgevoerd. De te
financieren projecten moeten passen binnen het jaarlijks te
besteden budget.
Het Overlegorgaan zal jaarlijks bepalen welk overleg er met
de Provincie Drenthe en anderen nodig is over de (mede)
financiering van de voornemens. Er is op dit moment over
de financiering van projecten nog geen zekerheid te geven.
Het meerjarenactieprogramma is met opzet ambitieus. Dat
vraagt om de inzet van alle participanten bij de uitvoering,
niet op de laatste plaats ook bij de financiering ervan.

Eind 2012 heeft de Provincie Drenthe voor het Nationaal
Landschap Drentsche Aa een eenmalig Investeringsbudget
beschikbaar gesteld van € 330.000,- met als voorwaarde
dat hiermee een drievoudige investering wordt gerealiseerd
door cofinanciering van onder meer de partners uit het
Overlegorgaan.
In dit hoofdstuk zijn de diverse acties en maatregelen uit
de voorgaande hoofdstukken samengevat in een meerjarenactieprogramma. Het programma geeft aan wie voor de
uitvoering de eerstverantwoordelijke instantie is en wie bij de
uitvoering dienen te worden betrokken. Tevens benoemt het
programma de prioritaire acties van het Overlegorgaan.
Veel van de in dit BIO-plan genoemde acties zijn nog niet
voldoende concreet om de kosten ervan nauwkeurig te
kunnen schatten. In vrijwel alle gevallen zal cofinanciering
vanuit andere bronnen noodzakelijk zijn.

Algemene projecten
Nr

Actieproject

Primair verantwoordelijke

Overige betrokkenen

Prioritaire acties
1

Zoeken naar nieuwe financieringsvormen via het
Gebiedsfonds Drentsche Aa

Stichting Gebiedsfonds
Drentsche Aa

Alle participanten

2

Inspelen op ontwikkelingen, zoals Regiopark (Regio
Groningen-Assen) en Geopark de Hondsrug

Overlegorgaan

Alle participanten

Overige acties
3

Investeren in cultuur van samenwerking

Overlegorgaan

Alle participanten

4

Contact onderhouden met Provincie Groningen

Overlegorgaan

Provincie Drenthe

5

Nieuwsbrief en website blijven inzetten

Overlegorgaan

Alle participanten

6

50 jaar Gedachtenplan Drentsche Aa in 2015

Overlegorgaan, BOKD, RUG
en provincie

Alle participanten
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Watersysteem centraal
Nr

Actieproject

Primair verantwoordelijke

Overige betrokkenen

Prioritaire acties
6

Uitvoeringsplan GGOR

Waterschap

Staatsbosbeheer, LTO

8

Uitvoeren waterbergingsopgave WB21

Waterschap

Provincie Drenthe, SBB, LTO

9

Prioriteiten verdrogingsbestrijding

Provincie

Staatsbosbeheer, Waterschap
en LTO-Noord

10

Afronden KRW-maatregelen 1e fase

Waterschap

Overige acties
11

Visie inbrengen in Watersysteemplan

Overlegorgaan

Waterschap

12

Herformuleren strategie waterbeleid

Waterschap

Overlegorgaan,
Alle participanten

13

Projectmatig herstel genormaliseerde beken (KRW)

Waterschap

Staatsbosbeheer

14

Peilverhoging, waar zonder bezwaar en vervolg project
“bomen in de beek” -> dynamiek beeklopen

Waterschap

Staatsbosbeheer

15

Hoofdwatergangen buiten natuurgebieden
herdimensioneren

Waterschap

Staatsbosbeheer, LTO-Noord

16

Aankoppelen oude meanders

Waterschap

Staatsbosbeheer

17

Kansen benutten voor onderzoek naar minimaliseren
van de effecten van de grondwaterwinning.

Waterbedrijven

Staatsbosbeheer, provincie
en waterschap

18

Heroverwegen beheer en onderhoud oevers

Waterschap

Staatsbosbeheer, LTO

19

Hergebruik stedelijk afvalwater en afkoppelen

Gemeenten

20

Uitvoeren projecten Landschapsvisie zichtbaarheid
beken

SBB

Waterschap, Provincie

21

Kansen benutten om oevers en schouwpaden toegan
kelijk maken

Waterschap

Staatsbosbeheer

22

Terugdringen diffuse bronnen

Waterschap en Waterbedrijf
Groningen

23

Vervolg project ‘Schone bron Drentsche Aa’

Provincie Drenthe,
Waterschap en Waterbedrijf
Groningen

LTO-Noord

24

Handhaving verbod mest en gewasbescherming langs
oevers (spuitvrije zone)

Waterbedrijf Groningen en
Provincie Drenthe

LTO-Noord

Nr

Actieproject

Landbouw: kiezen voor perspectief
Primair verantwoordelijke

Overige betrokkenen

Prioritaire acties
25

Inzet op structuurversterking d.m.v. kavelruil, met
aandacht voor de identiteit en kernkwaliteiten van het
landschap

Bestuurscommissie
LTO, Provincie
Planmatige Kavelruil Drenthe

26

Leren van GLB-pilots en benutten voor Drentsche Aa

LTO-Noord en Overlegorgaan Provincie, Staatsbosbeheer,
ANV-Drenthe

Overige acties
27

Inspelen op mogelijkheden GLB voor versterking
landbouwstructuur en aantrekkelijkheid Drentsche
Aa-gebied

LTO-Noord

Provincie, Staatsbosbeheer

28

Uitplaatsing stimuleren voor boeren die dit willen

Provincie

LTO-Noord, Staatsbosbeheer

29

Vervanging asbestdaken door zonnepanelen

LTO-Noord

Provincie

30

Stimuleren ‘Kwaliteit in bouwen’

Provincie en gemeenten

LTO-Noord

31

Uitvoering geven aan afspraken over archeologie

Provincie

LTO, gemeenten
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Landbouw: kiezen voor perspectief
32

Inspelen op mogelijkheden voor groene en blauwe
diensten

ANV Drenthe, LTO-Noord

Waterschap, Provincie, SBB

33

Stimuleren streekproducten ‘Drents Goed’

Provincie, gemeenten en
Overlegorgaan

LTO-Noord

34

Innovatieve teelten, onder andere op de essen

LTO-Noord

35

Stimuleren bijzondere teelten en afzet

LTO-Noord

36

Verwaarding van biomassa (reststromen en 2e generatie LTO-Noord
energiegewassen)

37

Uitwerken thema ‘Proef de Drentsche Aa’

LTO-Noord

Recreatieondernemers

38

Uitplaatsen varkens- en pluimveehouderijen

Provincie

LTO-Noord, Staatsbosbeheer

39

Soepel omgaan met ruimtelijke oplossingen,
indien deze bijdragen aan het versterken van de
kernkwaliteiten van het Drentsche Aa-gebied.

Provincie en gemeenten

LTO-Noord, Staatsbosbeheer

Natuur en landschap: landschap als strategie
Nr

Actieproject

Primair verantwoordelijke

Overige betrokkenen

Prioritaire acties
40

Inzet op ‘Behoud door ontwikkeling’

Overlegorgaan

Alle participanten

41

Uitvoering geven aan plan ‘Assen aan de Aa’:
deelproject Anreeper- en Deurzerdiep

Gemeente Assen

Alle participanten

Overige acties
42

Continueren aandacht cultuurhistorie, hydrologie en
ecologie

Staatsbosbeheer +
Waterschap

Alle participanten

43

Uitvoeren visie a) Ballooërveld en b) StrubbenKniphorstbosch en vervolg uitvoering Belvedères

Staatsbosbeheer

Alle participanten

44

Landschapsherstel Eelde-Paterswolde en Glimmen

Provincies Drenthe en
Groningen

Natuurmonumenten, Het
Groninger Landschap

45

Project ‘Nieuwlanden – Gasterse Duinen

Provincie Drenthe

SBB, HDL

46

Archeologische verwachtingskaarten Aa & Hunze,
Assen, Haren en Tynaarlo gebruiken

Gemeenten

47

Beekdalen beschikbaar krijgen voor herstel beekdal
graslanden

SBB

Provincie Drenthe

48

Vitale natuur in brongebied Geelbroek en
boswachterijen Hooghalen-Grolloo-Schoonloo

Staatsbosbeheer, waterschappen en provincie

Provincie Drenthe

49

Evaluatie landschapsherstelplan Amerdiep en
Anlooërdiepje (in 2013) à bijstellen visie beheer
houtwallen en landschapsherstel

ANV Drenthe

Staatsbosbeheer, provincie

50

Actieve inbreng in Natura 2000 beheerplan

Overlegorgaan

Alle participanten

51

Actieve lobby voor Natura 2000 financiering

Overlegorgaan

Provincie, natuurorganisaties

51

Wegwerken knelpunten versnippering

Provincie Drenthe,
Waterschap

SBB

53

Beheer en onderhoud beken en oevers heroverwegen
i.v.m. verbindende functie voor dieren

Waterschap

54

Invloed uitoefenen op benedenstroomse planvorming
i.v.m. optrekmogelijkheden vis en andere dieren

Overlegorgaan

Waterschap, SBB, Provincie
Drenthe

55

Invloed uitoefenen op planvorming i.v.m. ecologische
verbindingen naburige natuurkernen

Overlegorgaan

Provincie Drenthe,
Waterschap, SBB

56

Afstemmen milieu- en waterbeleid op afgesproken
natuurdoelen

Provincie Drenthe,
Waterschap

SBB

54

Natuur en landschap: landschap als strategie
57

Wegnemen knelpunten milieu en verdroging

Provincie Drenthe,
Waterschap

SBB

58

Indien nodig handhavingsoverleg voeren

Overlegorgaan

Diverse participanten

59

Voldoende capaciteit voor toezicht en handhaving

Gemeenten, provincie en
Overlegorgaan

Diverse participanten

60

Handhaven op illegale en ontsierende reclame en
uitwerken projecten die bijdragen aan behoud en
beleving van duisternis

Gemeenten en
Overlegorgaan

NMFD, diverse participanten

61

Afvoer illegale stortingen

Gemeenten

SBB

Recreatie en toerisme: van stroomdal naar droomdal
Nr

Actieproject

Primair verantwoordelijke

Overige betrokkenen

Prioritaire acties
62

Ontwikkelen nieuwe toeristische Drentsche
Aa-producten

Recreatieondernemers

IVN en secretariaat

63

Uitwerken thema water bij/op Toegangspoort ‘De
Aanleg’ in Deurze + realisatie familiepad (Amelte)

Gemeenten en
Overlegorgaan

Waterschap en Waterbedrijf
Groningen

64

Realisatie ‘Knooppunt Balloo’ en Kymmelsberg

Gemeente en Overlegorgaan Dorpsbelangen,
Recreatieschap en
Staatsbosbeheer

Overige acties
65

Ontwikkelen visie op toeristische producten 
(inspiratie internationaal)

Werkgroep ECR

Recreatieondernemers

66

Herijken promotieactiviteiten en taakverdeling

Werkgroep ECR

Recreatieondernemers

67

Ontwikkelen visie op dagrecreatieve activiteiten

Werkgroep ECR

Recreatieondernemers

68

Afstemming beleid inzake zwerfvuil

Overlegorgaan

Gemeenten

69

Continueren gastheerschap en milieuzorg

Recreatieondernemers

IVN

70

Verduurzaming recreatiesector

Recreatieondernemers

71

Uitbreiding netwerk recreatieondernemers

IVN en secretariaat

Recreatieondernemers

72

Aansluiten bij ontwikkelingen Gasselterveld

Overlegorgaan

Gemeente en Geopark de
Hondsrug

73

Ontwikkelen uniform beheer toegangspoorten en
knooppunten

Overlegorgaan

SBB, gemeenten

74

Ontwikkelen routes voor mountainbiken etc.

Staatsbosbeheer en
Recreatieschap

Gemeenten, mountainbike
verenigingen

75

Verkennen mogelijkheden wandelroute ‘Wandelspoor’
(Anderen)

Staatsbosbeheer

Waterschap

76

Sponsors werven voor zitbanken en adoptie van beheer Secretariaat Overlegorgaan

SBB

77

In stand houden en kwaliteitsverbetering wandel- en
SBB
fietspaden (zie uitkomsten Masterplan fietspaden, 2012)

Gemeenten

78

Aansluiten wandel- en fietspaden op dagrecreatieve
voorzieningen in combinatie met een goede beweg
wijzering er naar toe à fietsknooppuntennetwerk

Staatsbosbeheer en
gemeenten

Secretariaat

79

Kansen benutten om kerkpaden en schouwpaden voor
wandelaars open te stellen

Gemeenten, Waterschap

Staatsbosbeheer

80

Afsluiten zandwegen voor gemotoriseerd verkeer

Gemeenten

Staatsbosbeheer

81

Voorlichting over permanente bewoning recreatie
woningen en stacaravans en geld en middelen
vrijmaken voor handhaving

Gemeenten

82

Opzetten Recreatiefonds voor warme sanering

Overlegorgaan

SNN, Recreatieondernemers,
gemeenten
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Communicatie en educatie: beleving, betrokkenheid en participatie
Nr

Actieproject

Primair verantwoordelijke

Overige betrokkenen

Prioritaire acties
83

Actualiseren communicatieplan

IVN en secretariaat

Werkgroep ECR

84

Onderhouden, stimuleren en uitbouwen Levend
bezoekersnetwerk Drentsche Aa

IVN en secretariaat

Recreatieondernemers, LTO

85

Realiseren ‘Drentsche Aa-app’

IVN + secretariaat
Overlegorgaan

Werkgroep ECR

Overige acties
86

In stand houden netwerk aanbieders van communicatie IVN
en educatie

Werkgroep ECR

87

Breed pakket van communicatie- en educatieproducten

IVN

Werkgroep ECR

88

Omwonenden nog intensiever betrekken bij beheer
natuur en landschap en bij waterbeheer

SBB, Waterschap

Overlegorgaan, gemeenten

89

Voortzetten Drentsche Aa-gidsennetwerk

IVN

90

Leertraject gastheerschap voor aanbieders communicatie- en educatieproducten

IVN

91

Vrijwilligerskaart Drentsche Aa à samenwerking tussen
partijen om zo gebiedsgericht vrijwilligers te ondersteunen.

Secretariaat

92

Verkenning mogelijkheden opzetten landschapscentrum Landschapsbeheer Drenthe
, Staatsbosbeheer en
(samenwerking TBO’s en gemeenten) à een ontmoetingsplek voor vrijwilligers, onderzoekers, beheerders,
gemeenten
studenten, etc.

Alle participanten

93

Continueren betaalde V&E-coördinatoren

Provincie Drenthe

94

Goede mix van kwalitatief hoogwaardige voorzieningen IVN
en informatiepunten

Werkgroep ECR

95

Ontwikkelen en vernieuwen communicatie- en educatie- IVN
activiteiten

Werkgroep ECR

96

Ontwikkelen visie op betrekken regulier onderwijs

IVN

Werkgroep ECR

97

Informatievoorziening via sociale media

IVN + secretariaat

Werkgroep ECR

98

Extra oplage Doorstroom en/of Op Stap in jubileumjaar secretariaat
tbv groter verspreidingsgebied

Werkgroep ECR

99

Educatieve arrangementen met kenniscentra

IVN

Werkgroep ECR

100

OV-knooppunt Gieten inzetten als onderdeel van het
‘Levend bezoekersnetwerk Drentsche Aa’

Overlegorgaan

Werkgroep ECR

101

Jaarlijks organiseren van een Ondernemersdag voor
Drentsche Aa gastheren&gastvrouwen

IVN en secretariaat

102

Jaarlijks promoten van en stimuleren deelname aan de
landelijke ‘Natuurwerkdag’ (najaar).

IVN en Secretariaat

Werkgroep ECR

103

Aansluiten bij open monumentendag (bv StrubbenKniphorstbosch)

Staatsbosbeheer

IVN
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Overlegorgaan

IVN, Landschapsbeheer
Drenthe, Natuur- en
Milieufederatie Drenthe,
Het Drentse landschap en
Natuurmonumenten

Wonen en leefbaarheid in de dorpen
Nr

Actieproject

Primair verantwoordelijke

Overige betrokkenen
Dorpsorganisaties

Prioritaire acties
104

Aanpak knooppunt Zeegse

Gemeente Tynaarlo

105

Instellen 60-km zones buiten bebouwde kom

Gemeenten

Overige acties
106

Uitwerken of actualiseren dorpsomgevingsplannen

Gemeenten

Dorpsorganisaties

107

Gefaseerd beschikbaar stellen financiering

Overlegorgaan

108

‘Ontknopen’ van landbouwverkeer, forenzen en recreanten op wegen in het buitengebied

Gemeenten, Provincie
Drenthe

109

Ruimte houden voor agrarisch werkverkeer

Gemeenten, Provincie
Drenthe

LTO

110

Beleidsontwikkelingen bespreken met dorpsgemeenschappen en sociale netwerken

Gemeenten, waterschap

Dorpsorganisaties

111

Realiseren kleinschalige projecten ism dorpsbelangen,
boermarken en/of vrijwilligersgroepen.

Dorpsbelangen, boermarken Staatsbosbeheer, gemeenten
en Overlegorgaan
en Gebiedsfonds Drentsche
Aa

112

Jaarlijks promoten van en stimuleren deelname aan de
landelijke ‘Opschoondag’ (voorjaar) van de stichting
Nederland Schoon.

Secretariaat, Dorpsbelangen,
Boermarken

Organisatie van beheer en bestuur
Nr

Actieproject

Primair verantwoordelijke

Overige betrokkenen
Provincie Drenthe

Prioritaire acties
113

Herbevestiging taakopdracht Overlegorgaan

Overlegorgaan

114

Voortzetting ambtelijke ondersteuning Overlegorgaan

Provincie Drenthe

115

Actieve promotie Gebiedsfonds Drentsche Aa

Overlegorgaan

Alle participanten, IVN

Overige acties
116

Voortzetting huidige transparante werkwijze

Overlegorgaan

117

Presentaties houden op dorpsavonden

Secretariaat Overlegorgaan

118

Nieuwe jaarplanning nieuwsbrieven

Overlegorgaan

119

Vermelden postadres etc. in publieksuitingen

Overlegorgaan

120

Verantwoording Gebiedsfonds Drentsche Aa

Stichting Gebiedsfonds
Drentsche Aa

Werkgroep ECR
Overlegorgaan

Monitoring
Nr

Actieproject

Primair verantwoordelijke

Overige betrokkenen

Prioritaire acties
121

Herhalen monitoringrapportage uit 2007

Overlegorgaan

Projectgroep

122

Opzetten systematische monitoring bezoekersstromen

Overlegorgaan

Gemeenten, Recreatieschap

Overige acties
123

Wensen en activiteitenpatroon doelgroepen onderzoeken

Overlegorgaan

IVN

124

Waardering bezoekers voor communicatie en educatie
nagaan

Overlegorgaan

IVN

125

Jaarlijks bespreken notitie RO-ontwikkelingen in
het Nationaal Landschap Drentsche Aa in het
Overlegorgaan.

Secretariaat en gemeenten

Projectgroep

126

Landschapbelevingsonderzoek Hart van Drenthe
(brongebied Drentsche Aa)

Staatsbosbeheer

Overlegorgaan

57

14. Bijlagen
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Kaarten

Kaart 1. Topografie Nationaal Landschap Drentsche Aa
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Kaart 2. Integrale kansenkaart Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa
Marktconforme landbouw

Hoe is de kaart tot stand gekomen?

Kansen voor landbouw

Eerst zijn de ‘ruimtewensen’ van elke functie (landbouw, natuur, water,
recreatie en wonen) in kaart gebracht: waar vraagt de landbouw ruimte,
waar is ruimte nodig voor water enzovoort. Door deze kaarten over
elkaar te leggen werd duidelijk waar de ruimtewensen elkaar overlappen.
Vervolgens is de geschiktheid van het gebied voor elke functie en voor
de verschillende combinaties van functies nader geanalyseerd. Daarbij is
gekeken naar de bodemgesteldheid, de waterhuishouding, de waardering
van het landschap voor recreatie en de vitaliteit van de agrarische sector in
het gebied. Aan de hand van die informatie is de ‘wensenkaart’ vertaald in
een ‘kansenkaart’.

Kansen voor landbouw met landschapsbeheer op de essen
Kansen voor landbouw met natuur en landschapsbeheer op de essen
Kansen voor landbouw met natuur

Natuur
Kansen voor particulier natuurbeheer

Overig

�������

Kansen voor beekherstel
Bebouwing en overige bestemmingen

���������

��������

������

Integrale Kansenkaart

���������

��������

Verhoging organische
stofgehalte

Melkveehouders en akkerbouwers
hebben baat bij samenwerking.
Een betere samenwerking draagt
eraan bij dat het gemengde
grondgebruik blijft bestaan. Dat is
goed voor het gebied, ook omdat
de combinatie van grasland en
akkers het karakter van het landschap meebepaalt.
In het project worden modellen
voor samenwerking ontwikkeld,
die vervolgens in praktijk moeten
worden gebracht. Gestreefd wordt
naar tien akkerbouwbedrijven die
een vergaande samenwerking
met een veehouderijbedrijf zijn
aangegaan.

Op de hoge en droge zandgronden kan verhoging van het
organische stofgehalte met 1-2%
de uitspoeling van meststoffen verminderen. In het project
worden de mogelijkheden verkend
en de gevolgen voor de bedrijfsvoering en de kosten in beeld
gebracht. Vervolgens wordt een
meerjarig uitvoeringsprogramma
gemaakt.

����
����

Hoe zorg je dat ‘boeren voor
natuur’ voor landbouwers een
stabiele en betrouwbare inkomstenbron wordt? In het proefgebied Amerdiep worden de mogelijkheden momenteel onderzocht.
Als die verkenning is afgerond en
als er zicht is op concrete toepassing, kan dit uiteindelijk leiden tot
nieuwe ﬁnancieringsvormen voor
het Drentsche Aa-gebied.

Het produceren voor de ‘traditionele’ agrarische markt zal in
de kleinschalige delen van het
Drentsche Aa-gebied economisch
minder kansen bieden. In het
project wordt bekeken hoe de
landbouw in deze delen van het
gebied kan worden versterkt door
verbreding met niet-agrarische
activiteiten, zoals recreatie en
zorg. Speciaal zullen de kansen
worden verkend om ook inkomsten uit deze verbrede activiteiten
uit de markt te halen in plaats van
uit subsidies. Het is de bedoeling
de mogelijkheden die het onderzoek oplevert verder uit te werken
in studiegroepen van landbouwers.

Boerderijverplaatsing
Boerderijverplaatsing kan bepaalde landbouwbedrijven een betere
toekomst geven en tegelijk bijdragen aan het realiseren van andere
doelen voor het gebied. In het
project wordt uitgezocht welke
landbouwers concreet hun bedrijf
willen verplaatsen. Als zij aan de
eis voldoen dat de verplaatsing
bijdraagt aan de doelen voor het
Nationaal Landschap Drentsche
Aa, worden in overleg met hen de
mogelijkheden onderzocht.

������������

�������
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Financiering ‘boeren
voor natuur’

Onderzoek marktgerichte
verbrede landbouw
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De Integrale Kansenkaart is
opgesteld door een werkgroep
waarin de NLTO, Staatsbosbeheer, gemeente Aa en Hunze,
waterschap Hunze en Aa’s, de
recreatiesector, de landinrichtingscommissie en de provincie waren
vertegenwoordigd. De werkgroep
werd daarbij ondersteund door
het onderzoeksinstituut Alterra
en de Dienst Landelijk Gebied
(procesbegeleiding).
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Extra stimulering kavelruil

Essen en omgeving

Kavelruil is een belangrijk middel
om grondeigenaren en grondgebruikers in staat te stellen de
aangegeven kansen te benutten.
Door het werk van de landinrichtingscommissie en de kavelruilcoördinator wordt kavelruil al
gestimuleerd. Het is de bedoeling
die inspanning van de commissie
te verbreden.

In de Landschapsvisie, een ander
belangrijk document voor het
Nationaal Landschap Drentsche
Aa, staan ideeën om de landschappelijke samenhang
tussen essen en hun omgeving
te herstellen waar deze zijn
verstoord. Het voorstel is deze
ideeën uit te werken in een
plan van aanpak. Daarbij kan
de benadering worden gebruikt
die hiervoor elders in Drenthe al
is ontwikkeld. De maatregelen
zelf kunnen vervolgens worden
uitgewerkt in bijvoorbeeld dorpsomgevingsplannen.

Stimulering particulier
natuurbeheer en groene,
blauwe en andere diensten
De mogelijkheden die er zijn
voor particulier natuurbeheer
(particuliere eigenaren ‘produceren’ natuur op hun eigen grond)
worden nog te weinig benut. Dat
geldt ook voor ‘groene’, ‘blauwe’,
recreatieve en archeologische
diensten: particuliere eigenaren
kunnen een grotere rol spelen in
het beheer van natuur, cultuurhistorie enzovoort op terreinen
van anderen. Het project moet
vraag en aanbod inventariseren en bij elkaar brengen. Het
beoogde resultaat: op de helft van
particuliere gronden die daarvoor
in aanmerking komen wordt
particulier natuurbeheer uitgevoerd en de helft van de mogelijke
groene en andere diensten wordt
geleverd.

Versterking samenwerking
Het succes van het Nationaal
Landschap Drentsche Aa is afhankelijk van samenwerking tussen
alle betrokkenen. De formele
overlegstructuur is geregeld,
maar informele ontmoetingen zijn
minstens zo belangrijk. Daarom
wordt voorgesteld ieder jaar één
of meer ontmoetingen, bij voorkeur in de vorm van excursies,
te organiseren waar bestuurders,
ambtenaren en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties elkaar in een ongedwongen
sfeer kunnen bijpraten. Daarnaast
moet een vorm worden gevonden
om de bewoners gemakkelijk
toegang te geven tot de besturende instanties.

Verplaatsing of uitbreiding
van recreatiebedrijven

Voorbeeldbedrijf
Drentsche Aa

Sommige recreatiebedrijven
kunnen niet uitbreiden terwijl
dat wel zou moeten om de noodzakelijke kwaliteitsverbetering te
kunnen doorvoeren. Oplossingen
zijn een kwestie van maatwerk,
waarbij het soms nodig kan zijn
- uiteraard onder voorwaarden van het planologisch beleid af te
wijken. Ook verplaatsing van een
recreatiebedrijf kan problemen
helpen oplossen.

Kansen voor landbouwbedrijven
in het beheer van natuur, landschap en water: ze zijn er, maar
ze moeten zich voor een groot
deel nog in de praktijk bewijzen.
Een voorbeeldbedrijf kan laten
zien hoe het werkt. In het project
wordt het instellen van zo’n
bedrijf voorbereid.

Vrijkomende agrarische
gebouwen
Het aantal landbouwbedrijven
neemt af. Ook in het Drentsche
Aa-gebied stoppen er boeren,
waardoor boerderijen, stallen en
schuren leeg komen te staan.
Verkrotting dreigt, tenzij voor deze
gebouwen een passende nieuwe
functie kan worden gevonden,
bijvoorbeeld een kleinschalig
bedrijf, zorgboerderij of informatie
punt. Karakteristieke gebouwen
blijven dan behouden en de leefbaarheid krijgt een impuls.

Beekherstel en landbouw
Op de Integrale Kansenkaart zijn
beektrajecten aangegeven die in
aanmerking komen voor herstel
van het natuurlijke karakter. In dit
project wordt bekeken hoe dit zo
kan worden aangepakt dat landbouwers hier op nattere grond
een boterham kunnen blijven
verdienen (‘boeren met water’
en blauwe diensten).

Vrienden van de
Drentsche Aa
Het zou goed zijn als mensen
- bezoekers en bewoners - die zich
betrokken voelen bij het Nationaal
Landschap Drentsche Aa, die
betrokkenheid kunnen uiten door
lid of donateur te worden van een
vereniging of stichting ‘Vrienden
van het Nationaal Landschap
Drentsche Aa’ of iets dergelijks.
Onderzocht wordt of zo’n organisatie er kan komen en in welke
vorm.

Colofon
Uitgave Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa, februari 2005
Tekst Henk van den Brink Vormgeving Albert Rademaker BNO Fotograﬁe André Brasse Kaart Alterra en Gis/CAD provincie Drenthe
DTP Docucentrum provincie Drenthe Druk Koninklijke van Gorcum Oplage 16.500

PROJECTEN

Om van kansen op papier kansen in de praktijk te maken, gaat het Overlegorgaan zich inspannen om, samen met de landinrichtingscommissie, in elk
geval de volgende projecten van de grond te krijgen. Dit sluit andere projecten
zeker niet uit; alle ideeën blijven welkom!
Samenwerking melkveehouderij en akkerbouw

�����

Meedoen?
Hebt u belangstelling om aan
één of meer van deze projecten
mee te doen? Heeft u suggesties voor aanvullingen of ideeën
voor andere projecten? Of wilt
u meer weten over projecten
of over andere aspecten van
de Integrale Kansenkaart?
Neem dan contact op met het
secretariaat van het Nationaal
beek- en esdorpenlandschap
Drentsche Aa:
Kees Folkertsma
T 0592-365864
Herman Thije
T 0592-365860
E drentscheaa@drenthe.nl
I www.drentscheaa.nl
Postbus 122
9400 AC Assen

Kaart 3. Afgeronde projecten 2002 - 2012
Afgeronde projecten 2002-2012
Drentsche Aa gebied
Thema
Landbouw
Natuur en Landschap
Recreatie
Water
Wonen en Leefbaarheid
Gastheren & Gastvrouwen
Nationaal Park
Ecologische Hoofdstructuur
Nationaal Landschap

Uitgevoerde projecten

he Aa

•

20

•

a

10

sc

Nation

Park Dren
t
al

02-2 012

Landbouw

22

Natuur en Landschap

39

Recreatie

38

Voorlichting en educatie
Water

9
22

Wonen en Leefbaarheid
Totaal

24
154

(per 1 september 2012)

Cartografie: sectie GIS en Cartografie, provincie Drenthe
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Kaart 4. Ecologische Hoofdstructuur en Natura2000-gebieden

Beleidscategorieën Drentsche Aa-gebied
Nationaal Park
Nationaal Landschap
Ecologische Hoofdstructuur

Natura2000-gebieden

users/alle/productgroepen/RO/Ontw,Plat./Doorstroom/Natura2000_Doorstroom

Drentsche Aa
Elperstroom
Drouwenerzand
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Kaart 5. Het levend bezoekersnetwerk Drentsche Aa

Levend bezoekersnetwerk
Drentsche Aa gebied
Toegangspoort
Knooppunt
Gastheer & Gastvrouw
Parkeerplaats
Toeristeninformatie (VVV)
NS station

Paterswolde

Nationaal Park
Ecologische Hoofdstructuur
Nationaal Landschap

Glimmen

Midlaren

Zuidlaren

Tynaarlo

Schipborg

Vries

Zeegse
Annen

Oudemolen

Gasteren

Anloo

Taarlo

Eext
Assen

Loon
Gieten

Anderen

Balloo

vv
v

Rolde

Deurze

Anreep

Schieven
Nijlande
Gasselte
Nooitgedacht
Boomkroompad

Papenvoort

Drouwen

Ekehaar
Amen
Grolloo

Melkwegpad

Hooghalen

Schoonloo

Elp

Cartografie: sectie GIS en Cartografie, provincie Drenthe
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Kaart 6. Landschapsvisie Drentsche Aa
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3.

Advies Visitatiecommissie Nationale Parken d.d. 12 oktober 2012
Advies / Rapport van de Visitatiecommissie NP
aan het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa
n.a.v. het bezoek op 12 oktober 2012
Inleiding
Om op een systematische wijze uitspraken te kunnen doen over het functioneren van de Nationale Parken heeft de commissie een visitatiekader opgesteld. Dit visitatiekader grijpt o.m. terug op
onderzoeken uit 2001 (Kwaliteitssysteem Nationale Parken, Covernotitie, Arcadis+ St. Recreatie)
en 2008 (Nationale Parken: naar meer omgevingsgericht werken, Alterra). Tevens is hiervoor
gebruik gemaakt van buitenlandse literatuur.
Het visitatiekader houdt in dat gekeken wordt naar de volgende zes aspecten:
 Zicht op doelen en middelen
 Planvorming, plancyclus en organisatie
 Samenwerking tussen de partners
 Wisselwerking met omgeving en maatschappelijk draagvlak
 Bestuurlijk draagvlak
 Participatie in (inter)nationaal netwerk
Daarnaast is er tijdens de visitaties ruimte voor maatwerk, ofwel voor specifieke aandachtspunten
en vragen die door het betreffende park naar voren zijn gebracht.
Over deze aspecten en aandachtspunten wordt informatie verzameld, zowel door bestudering
van schriftelijk materiaal vooraf, als in gesprekken met betrokkenen op de dag van de visitatie. De
commissie is daarbij op zoek naar aanbevelingen en suggesties die het park kan benutten bij zijn
verdere ontwikkeling.
Bevindingen en adviezen n.a.v. het visitatiekader
Zicht op doelen en middelen
1. Uit de beleidsdocumenten komt een beeld naar voren van een complexe, integrale en tegelijkertijd toch transparante aanpak in de Drentsche Aa. Men slaagt er goed in de kansen die Nationaal Park, Nationaal Landschap en integrale gebiedsontwikkeling bieden, bijeen te brengen
en zo projecten uit te voeren die bijdragen aan de in het gebied gewenste ontwikkelingen.
2. Het Ambitiedocument Drentsche Aa 2020, waarin veel plannen, deelplannen, visies en rapporten zijn geïntegreerd, vormt naar het oordeel van de commissie een goede leidraad. De
keuze om de ambities overeind te houden, ook wanneer minder geld beschikbaar is, lijkt een
goede insteek. Het Overlegorgaan anticipeert, met initiatieven zoals het Gebiedsfonds, adequaat op de veranderende context.
3. Het verdient aanbeveling om een duidelijker standpunt in te nemen als het gaat om het aantrekken van bezoekers van buiten de regio. Op dit moment wordt wat op twee gedachten gehinkt. Het gebied is echter groot genoeg om het, zonder dat het volledig door bezoekers en
toeristen wordt overstroomd, nog meer te vermarkten. Het “merk” Drentsche Aa kan wellicht
meer worden ingezet. Goede zonering en sturing van bezoekersstromen is daarbij wel van
belang.
Planmatig werken en organisatie
4. De organisatorische opzet die is gekozen lijkt bijzonder efficiënt en effectief: er zijn korte lijnen
en geen onnodige ‘praatgroepen’. De sterke focus op de realisatie van projecten draagt bij
aan dit beeld van een slagvaardige organisatie. In verband met de lopende decentralisatie
van rijkstaken zal het vasthouden van de huidige, succesvolle organisatie in de komende tijd
een belangrijk aandachtspunt moeten zijn. Wij pleiten ervoor met de provincie afspraken te
maken die neerkomen op herbevestiging en misschien zelfs uitbreiding van de bevoegdheden
van het Overlegorgaan.
5. De commissie heeft de indruk dat de (continuïteit van de) ambtelijke ondersteuning een belangrijke succesfactor vormt in de gebiedsontwikkeling die in de Drentsche Aa plaatsvindt. Al1
le partners hebben zich naar onze indruk, niet alleen bestuurlijk maar ook ambtelijk, goed gecommitteerd aan het gebiedsproces. Het lijkt van groot belang die ondersteuning voor de komende tijd goed te zekeren.
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Samenwerking tussen de partners
6. De samenwerking tussen de partners wordt als goed en positief beoordeeld. Duidelijk is wel
dat het teruglopen van de financiële mogelijkheden de samenwerking onder druk kan gaan
zetten. Wij hebben echter de indruk dat de meerwaarde van samenwerking door iedereen zó
duidelijk gezien wordt dat het gezamenlijk stellen van prioriteiten mogelijk zal blijven.
Wisselwerking met omgeving en maatschappelijk draagvlak

5. De commissie heeft de indruk dat de (continuïteit van de) ambtelijke ondersteuning een belangrijke succesfactor vormt in de gebiedsontwikkeling die in de Drentsche Aa plaatsvindt. Alle partners hebben zich naar onze indruk, niet alleen bestuurlijk maar ook ambtelijk, goed gecommitteerd aan het gebiedsproces. Het lijkt van groot belang die ondersteuning voor de komende tijd goed te zekeren.
Samenwerking tussen de partners
6. De samenwerking tussen de partners wordt als goed en positief beoordeeld. Duidelijk is wel
dat het teruglopen van de financiële mogelijkheden de samenwerking onder druk kan gaan
zetten. Wij hebben echter de indruk dat de meerwaarde van samenwerking door iedereen zó
duidelijk gezien wordt dat het gezamenlijk stellen van prioriteiten mogelijk zal blijven.
Wisselwerking met omgeving en maatschappelijk draagvlak
7. De commissie is onder de indruk geraakt van wat het Overlegorgaan allemaal onderneemt
om de relatie met de inwoners en ondernemers in het gebied optimaal te houden. Nieuwsbrieven, bewonersdagen, levend bezoekersnetwerk, excursies, cursussen, etc.: er wordt veel
uit de kast gehaald om een goed draagvlak te behouden. Dat men niet alleen met de natuursector, maar ook met de agrarische- en de recreatiesector op goede voet staat, vloeit rechtstreeks voort uit de brede integrale aanpak die wordt gepraktiseerd.
Bestuurlijk draagvlak
8. Het bestuurlijk draagvlak lijkt op dit moment solide. Wij wijzen echter nog eens op de onder
punt 4 geformuleerde aanbeveling om in te zetten op een expliciete herbevestiging van de
huidige rol en opdracht van het Overlegorgaan
Participatie in (inter)nationaal netwerk
9. Dit onderwerp is in de visitatie slechts marginaal aan de orde geweest, in die zin dat het nut
van internationale uitwisseling en contacten door de gesprekspartners werd erkend.
Uitspraken n.a.v. de specifieke aandachtspunten
Het Overlegorgaan heeft vooraf drie specifieke vragen bij de commissie neergelegd. Daarover
kan volgende worden opgemerkt:
10. hoe kijkt de visitatiecommissie aan tegen de verbrede doelstelling van ons Nationaal Park?
Antwoord: Wij denken dat de verbrede doelstelling misschien wel de belangrijkste succesfactor is
geweest voor de ontwikkeling van het Nationale Park. Zonder deze verbreding was men waarschijnlijk niet zo ver gekomen als men nu is. De verbrede doelstelling zoals hier vormgegeven
zou voor andere parken ook wel eens een interessante optie kunnen zijn.
(Terzijde zij opgemerkt dat we geen expliciete omschrijving van de verbrede doelstelling in het
Ambitiedocument hebben kunnen vinden, een omissie die simpel kan worden opgeheven).
11. Wat vindt u van de betrokkenheid van de (recreatie)ondernemers in het Drentsche Aa gebied?
Antwoord: Die is naar onze mening “op orde” (zie wat wij hierover reeds onder punt 7 opmerkten).
Toch is het opvallend dat de recreatie- en andere ondernemers niet een grotere rol spelen, resp.
willen spelen. In vergelijkbare beschermde gebieden in het buitenland wordt veelal breed ingezet
op plattelandsontwikkeling, met als uitgangspunt de doelstellingen van het park. Voorbeelden zijn
de AONB's in Engeland, de Franse regionale parken en, dichtbij, de Duitse Biosphärenreservate,
die gericht zijn op behoud en ontwikkeling. Onze aanbeveling is daarom de relatie met ondernemers verder te ontwikkelen
12. Hoe beoordeelt u de aandacht vanuit ons NP voor de doelstelling onderzoek en monitoring?
Antwoord: Het is een bekend beeld dat de Nationale Parken in ons land maar sporadisch toekomen aan het zelf entameren van (wetenschappelijk) onderzoek. Dat dit in De Drentsche Aa ook
zo is achten wij niet verwonderlijk.
Tegelijkertijd hebben we vastgesteld dat er een interessante aanzet is gemaakt met monitoring.
2
Monitoring lijkt, juist bij dit park met zijn vele doelstellingen en projecten, van groot belang. Het
ware te onderzoeken of hier op pragmatische wijze een vervolg aan kan worden gegeven. Vooral
monitoring gericht op aspecten waar “door de partners aan de knoppen gedraaid kan worden”,
kan meerwaarde opleveren.
Vastgesteld 22 oktober 2012
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4.

Aantal inwoners in Nationaal Landschap Drentsche Aa
Aantal inwoners in de periode 2004 - 2012 in het Nationaal Landschap Drentsche Aa
Buurt
Anderen
Anloo
Annen
Balloo
Eext
Ekehaar
Elp
Gasselte
Gasteren
Gieten
Glimmen
Grolloo
Loon
Midlaren
Noordlaren
Rolde
Schipborg
Schoonloo
Tynaarlo
Zeegse
Zuidlaren
verspreid gebied
Totaal gebied
Bron: CBS
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2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

230
340
3550
150
1210
270
370
1340
420
4750
1130
660
275
180
450
3830
610
170
1540
210
10130

240
340
3560
150
1220
260
360
1340
410
4850
1200
660
275
200
450
3840
620
160
1540
220
10160

240
330
3540
150
1250
260
360
1350
400
4970
1180
670
275
180
450
3920
600
160
1570
210
9870

230
330
3560
150
1240
250
350
1330
420
5010
1180
660
275
180
450
3920
580
150
1590
210
9740

230
340
3560
150
1270
240
350
1320
410
5000
1180
650
275
180
440
3910
580
170
1600
220
9650

230
330
3550
160
1280
240
340
1370
400
5010
1180
640
280
190
430
3920
560
170
1580
230
9580

235
365
3540
155
1275
245
335
1400
405
4995
1140
655
275
180
410
3900
555
170
1580
235
9520

4275

4245

4185

4155

4180

4160

4070

36090

36300

36120

35960

35905

35830

35640

5.

Grondgebruik Nationaal Landschap Drentsche Aa

Grondgebruik Nationaal Landschap Drentsche Aa
Bron: LGN6
LGN_LEGENDA
bebouwing in het buitengebied
bebouwing in primair bebouwd gebied
bebouwing in secundair bebouwd gebied
kale grond in bebouwd gebied
gras in primair bebouwd gebied
gras in secundair bebouwd gebied
hoofdwegen en spoorwegen
aardappelen
agrarisch gras
bieten
bloembollen
glastuinbouw
granen
mais
overige landbouwgewassen
bos in moerasgebied
bos in primair bebouwd gebied
bos in secundair bebouwd gebied
heide
loofbos
matig vergraste heide
naaldbos
natuurgraslanden
open stuifzand en/of riverzand
overige moerasvegetatie
rietvegetatie
sterk vergraste heide
boomgaarden
boomkwekerijen
fruitkwekerijen
zoet water
TOTAAL

OPPVLK_HA
Klassenindeling
471 Bebouwing
756 Bebouwing
147 Bebouwing
9 Bebouwing
488 Groen in bebouwd gebied
584 Groen in bebouwd gebied
457 Infrastructuur
2434 Landbouw
8670 Landbouw
1071 Landbouw
23 Landbouw
1 Landbouw
1845 Landbouw
1866 Landbouw
301 Landbouw
29 Natuur
71 Natuur
225 Natuur
764 Natuur
4272 Natuur
625 Natuur
4341 Natuur
3584 Natuur
31 Natuur
11 Natuur
72 Natuur
258 Natuur
3 Particulier
137 Particulier
7 Particulier
559 Water

Grondgebruik Nationaal Landschap Drentsche Aa
Bron: LGN6
Klassenindeling
Landbouw
Natuur
Bebouwing
Groen in bebouwing
Infrastructuur
Water
Particulier

Ha
16211
14283
1383
1072
457
559
147
34112

%
47,5%
41,9%
4,1%
3,1%
1,3%
1,6%
0,4%
100%

Lengte elementen Nationaal Landschap Drentsche Aa
Bron: TOP10 Vector
TOP-10 klassen
Lengte spoorlijn per categorie (buiten kernen)
Normaal spoor
Smal spoor (Boomkroonpad)
Lengte van sloten per categorie (buiten kernen)
Sloot 0,5 - 3 meter breed
Sloot 3 - 6 meter breed
Sloot breedte onbekend

34112 Ha

Km
34
4
588
44
1621

Lengte houtwallen (heg, haag) buiten kernen

130

Lengte wegen per categorie (buiten kernen)
Weg < 2 meter breed
Weg 2 - 4 meter breed
Weg 4 - 7 meter breed
Weg > 7 meter breed
Weg breedte onbekend

508
1653
198
96
24

Lengte wegen per type verharding (buiten kernen)
Onverharde wegen
Halfverharde wegen
Verharde wegen
Verharding onbekend

966
486
886
141

2479

2479

S:\PMJP\pmjp-gebieden\2. Noord-Drenthe, Drentsche Aa\Excel tabellen\LGN6_grondgebruikersstatistiek_NL_25082010.xls

6.

Landbouwbedrijven in het Drentsche Aa-gebied

Landbouwbedrijven in het Nationaal Landschap Drentsche Aa
Verdeling op basis van GIAB-2008 per NGE-klasse
<10 NGE
151
43%
10 - 50 NGE
93
27%
50 - 70 NGE
23
7%
> 70 NGE
82
23%
100%
349
Verdeling op basis van GIAB-2008 per type landbouwbedrijf
Graasdieren
281
81%
Hokdieren
6
2%
Akkerbouw
62
18%
100%
349

Opmerking
- exclusief de gemeente Haren
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7.

Indicatoren monitoring 2007

Een systematische rubricering van alle beschikbare monitoringsinspanningen in het Drentsche Aa-gebied,
gekoppeld aan de doelstellingen. De beschikbare monitoOverzicht indicatoren
uit de basisrapportage
ringsgegevens
over het Drentsche
Aa-gebied zijn op een

overzichtelijke wijze in het basisrapport beschreven. De
thematische indeling van de doelstellingen uit het Beheer-,
Inrichtings- en Ontwikkelingsplan (BIO-plan) is gebruikt om
hierin ordening aan te brengen.

Thema

Onderwerp

Indicator/kaart

Het watersysteem centraal

Algemeen

Kaart watersysteem
Maatregelenkaart
Kaart beekherstel
Kaart optrekbaarheid beken
Tabel waterkwaliteit
Kaart oppervlaktewaterkwaliteit
Figuur trend bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater
Figuur trend nitraat en fosfaat in oppervlaktewater
Kaart realisatie waterbergingsprojecten
Figuur waterdebiet
Kaart ecologische kwaliteit
Integrale Kansenkaart
Kaart ligging deelnemers van het project Bedreven
Bedrijven in Drenthe in relatie tot zonering IKK
Landbouwstatistieken
Kaart nitraat bovenste grondwater in relatie tot zonering
IKK
Tabel verkavelingssituatie
Tabel / kaart structuur landbouw
Landschapsvisie
Kaart ligging essen e.a.
Kaart gebieden waar landschapsherstel plaatsvindt
Kaart gebieden met nieuwe RO ontwikkelingen
Kaart archeologische waarden
Kaarten cultuurhistorische waarde
Kaart natuurdoeltypen
Kaart realisatie natuurdoelen
Kaart met ligging EHS en tabel met realisatie
Kaart rode lijstsoorten
Tekst voortgang realisatie ecologische verbindingszones
Kaart verdroging
Kaart dotterbloem en kwel
Kaart verkeersluwe gebieden
Kaart verkeerstellingen
Kaart gastheren; tevens beschikbaar als lijst

Beekherstel
Waterkwaliteit

Waterkwantiteit

Landbouw (kiezen voor perspectief)

Ecologie
Beleid algemeen
Duurzaam inkomen landbouw

Ruimte voor landbouw / landbouwstructuur
Landschap (ILG: natuur, landschap, cultuurhistorie en
acheologie)

Beleid algemeen
Dorpen, essen, velden en beekdalen

Cultuurhistorische inventarisatie
Natuur

Beleid algemeen
EHS

Ontsnippering
Verdroging
Recreatie en toerisme (van stroomdal naar droomdal)

Realiseren levend bezoekersnetwerk (harde infrastructuur)
Realiseren levend bezoekersnetwerk (zachte infrastructuur)
Stimuleren dagrecreatie

Kwaliteitsverbetering verblijfsrecreatie

Kaart ligging recreatiebedrijven
Aantal bezoekers per deelgebied (relatief)
Waardering bezoekers per deelgebied
Aantal overnachtingen
Aandeel in de werkgelegenheid

(Tegengaan) permanente bewoning recreatiewoningen
en stacaravans

Geen (gemeentelijk beleid)

Wonen en leefbaarheid in de dorpen

Dorpsomgevingsplannen (dops)

Voorlichting en educatie (beleving, betrokkenheid en
participatie)

Website
Blad Doorstroom
Op Stap Krant
Inrichting communicatiemiddelen in regio

Foto’s van dops
Migratiesaldo
Aantal bezoekers
Een voorbeeld
Een voorbeeld
Foto van een zuil

Voorlichtingsprojecten
Gebiedsintroductie

Context

Foto bewonersdag
Hoogtekaart
Ligging gebied
Watersystemen
Bodemkaart
Ammoniakkaart
Werkgelegenheid
Percentage kleine kernen dat voldoet aan minimale eis
van aanbod basisvoorzieningen
Kaart natuurgebieden
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8.

POV Drenthe (artikel 3.32 en 3.33) en POV Groningen (artikel 4.35)

Artikel 3.32, Nationaal Landschap Drentsche
Aa
Als Nationaal Landschap Drentsche Aa wordt aangewezen het gebied dat valt binnen de begrenzing Nationaal
Landschap Drentsche Aa zoals dat staat aangegeven op de
bij deze verordening behorende kaart D2 (kaart Begrenzing
Nationaal Landschap Drentsche Aa) met als voornaamste
kenmerken:
- een zeer kleinschalig laaglandbeek- en esdorpenlandschap;
- met vrij meanderende beken; en
- een samenhangend complex van essen, bossen, heides en
moderne ontginningen.
Deze kernkwaliteiten zijn uitgewerkt in de Landschapsvisie
Drentsche Aa.

Artikel 3.33
1. Een ruimtelijk plan dat (mede) betrekking heeft op
gebied dat onderdeel uitmaakt van het Nationaal Landschap
Drentsche Aa:
- a. voorziet alleen in nieuwe ontwikkelingen als is onderbouwd dat die bijdragen aan behoud en versterking van
de kenmerken van het Nationaal Landschap Drentsche
Aa conform het Uitvoeringsprogramma Nationaal
Landschap Drentsche Aa en het Cultuurhistorisch
Kompas; en
- b. voorziet in elk geval niet in ontwikkelingen die leiden
tot realisering van grootschalige stads- of dorpsontwikkeling dan wel tot realisering van grootschalige werklocaties of infrastructuur.
2. In afwijking van het eerste lid kan een ruimtelijk plan
toch in nieuwe ontwikkelingen voorzien wanneer in het
desbetreffende ruimtelijk plan wordt aangetoond dat:
a. er sprake is van een groot openbaar belang;
b. er geen reële andere mogelijkheden zijn;
c. de nadelige effecten op het behoud of de versterking van
de kenmerken van het Nationaal Landschap Drentsche
Aa waar mogelijk worden gemitigeerd en voor het overige
worden gecompenseerd, waarbij:
1° de compensatie niet mag leiden tot een nettoverlies
van areaal, samenhang en kwaliteit van de kenmerken; en
2° de compensatie plaatsvindt:
- aansluitend aan of, als dat niet mogelijk is, nabij het
aangetaste gebied;
- door realisering van kwalitatief gelijkwaardige waarden
of fysieke compensatie op afstand van het gebied; of
- op financiële wijze; en
d. de aard van de effectbeperkende of compenserende
maatregelen, de begrenzing van het compensatiegebied en
de compensatie duurzaam zijn verzekerd.

TOELICHTING
Nationaal Landschap Drentsche Aa (artikel 3.32)
Regeling
Het gehele stroomgebied van de Drentsche Aa is als
Nationaal Landschap aangewezen, inclusief het Groningse
deel in de gemeente Haren. De Drentse begrenzing (artikel
3.32) sluit op de Groningse aan. Doel van een Nationaal
Landschap is de kwaliteiten te behouden, duurzaam te
beheren en te versterken. Uitgangspunt voor het ruimtelijk
beleid is behoud door ontwikkeling. Ruimtelijke ontwikkelingen zijn mogelijk, mits de kwaliteiten worden behouden
of versterkt. Het is verder belangrijk om de verhouding
van deze bepaling tot het gestelde in Titel 3.2 Ruimtelijke
Kwaliteit te verhelderen. Die bepalingen zijn immers onverkort van toepassing op Titel 3.3 (artikel 3.17, eerste lid).
Het gebied kenmerkt zich bovendien door aanwezigheid
van veelal zeer waardevolle kernkwaliteiten. Dit kan voor
regelgeving met betrekking tot het Nationaal Landschap
Drentsche Aa tot verwarring leiden. De bepalingen voor
Nationaal Landschap Drentsche Aa gelden bovenop
de bepalingen uit Titel 3.2 en hebben - bij strijdigheid voorrang daarop. Nationaal Landschap Drentsche Aa en
Ecologische Hoofdstructuur vallen ook deels samen. Beide
bepalingen gelden in dat gebied.
Kernachtig zijn in artikel 3.32 de voornaamste kenmerken
van Nationaal Landschap Drentsche Aa opgesomd. Deze
kernkwaliteiten zijn uitgewerkt in de Landschapsvisie
Drentsche Aa. De opsomming komt voort uit de rijksomschrijving. Daarenboven hechten wij eraan de cultuurhistorische, archeologische en aardkundige waarden van het
gebied te benadrukken. Dit Nationaal Landschap is een
gebied met een grote cultuurhistorische tijddiepte, zoals
ook blijkt uit de kaart Kernkwaliteiten. De beekdalen zelf
kenmerken zich door, met vaak door wallen en singels
omzoomde, weiden en hooilanden. Op de hogere gronden
bevinden zich de essen en dorpen, omgeven door grotere
ontginningen en de vroegere woeste gronden in de vorm
van bossen en heides. De agrarische geschiedenis is goed
te herkennen in dit landschap door de samenhang tussen
verschillende elementen. Zeer bijzonder zijn de opvallend lineair gegroepeerde grafheuvels langs prehistorische
wegen.
In artikel 3.33, tweede lid, wordt gerefereerd aan een ‘groot
openbaar belang’. Hiertoe wordt volgens de AMvB Ruimte
in elk geval gerekend: de veiligheid, de drinkwatervoorziening, de plaatsing van installaties voor de winning, opslag
of transport van aardgas of de plaatsing van installaties voor
de opwekking van elektriciteit met behulp van windenergie.
Dit laatste is op grond van het provinciaal beleid voor
windturbines overigens niet mogelijk. Een ‘openbaar’
belang betreft een minder brede afbakening dan wanneer
gesproken zou zijn over bijvoorbeeld een ‘maatschappelijk’ belang. Het eveneens genoemde compensatiebeginsel
is opgenomen in paragraaf 7.5 van de Omgevingsvisie
Drenthe. Compensatie moet bij vaststelling van een ruimte73

lijk plan ‘hard’ worden geregeld. Vast moet staan dat deze
daadwerkelijk uitgevoerd wordt.
Achtergrond
Sinds de vaststelling van de Nota Ruimte door de Eerste
Kamer op 17 januari 2006 is de Drentsche Aa officieel een
Nationaal Landschap. De AMvB Ruimte vereist dat de
provincie regels stelt voor Nationale Landschappen (artikel
3.15 e.v.). Datgene wat in dit hoofdstuk is neergelegd,
vormt een doorvertaling van de AMvB Ruimte en dan een
minimale variant ervan. De provincie Drenthe legt de regels
in principe uit conform de Nota Ruimte.
Op verzoek van het rijk hebben Gedeputeerde Staten het
Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Drentsche
op 12 juni 2007 vastgesteld. De kernkwaliteiten van het
Nationaal Landschap Drentsche Aa zijn vanuit het Beheer-,
Inrichtings- en Ontwikkelingsplanplan (BIO-plan) uitgewerkt in de Landschapsvisie Drentsche Aa voor het gehele
stroomgebied. Het BIO-plan blijkt in combinatie met de
landschapsvisie in de praktijk een goed kader te bieden
voor beoordeling van activiteiten in het gehele Drentsche
Aa-gebied. Door ook de ‘Integrale Kansenkaart’ en het
‘Plan van Aanpak Levend Bezoekersnetwerk’ te gebruiken
is in het Uitvoeringsprogramma de totale visie op het
Drentsche Aa-gebied uitgewerkt. Genoemde plannen
vormen het fundament voor uitvoering en beoordeling van
plannen in het nationaal landschap en passen binnen de
beleidsmatige kaders.
Als basisfilosofie geldt ‘kwaliteit in ontwerp’. Een ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie. In de aanloop naar de
oprichting van het nationaal beek- en esdorpenlandschap is
als een van de uitgangspunten een basisfilosofie ontwikkeld,
die er op neer komt dat het behoud van het gebied gebaat
is bij een verdere ontwikkeling in plaats van conservering.
Het bestaande landschap is in deze filosofie het vertrekpunt voor het nieuwe. Ontwikkelingen zijn toegestaan en
zelfs gewenst, maar moeten in het verlengde liggen van
de ontstaansgeschiedenis en de onderliggende structuren.
De kenmerken van het landschap worden versterkt in
plaats van afgevlakt door een vermenging met oneigenlijke elementen. Wij verwachten ook van gemeenten dat ze
opkomen voor de doelen die voor het gebied zijn gesteld.
De voorliggende bepalingen kunnen daaraan bijdragen.
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POV Groningen
Artikel 4.35 Nationaal Landschap Drentsche
Aa
1. In een bestemmingsplan dat betrekking heeft op het
nationaal landschap Drentsche Aa, worden regels gesteld
ter bescherming van de kleinschaligheid van het landschap,
de vrij meanderende beek de Drentse Aa, alsmede de
samenhang van essen, bossen, heides en moderne ontginningen.
2. De begrenzing van het Nationaal Landschap en de te
beschermen waarden zijn aangegeven in bijlage 12, kaart 6a.
3. De regels als bedoeld in het eerste lid voorzien in elk
geval in:
a. een verbod op het wijzigen van het beloop van de beek
de Drentse Aa;
b. een regeling voor het diepploegen, egaliseren en
afschuiven van de essen;
c. een regeling ter bescherming van de inrichting van de
in het gebied aanwezige landgoederen.
4. Voor zover een bestemmingsplan betrekking heeft op
gronden die behoren tot het Nationaal Snelwegpanorama
Drentsche Aa langs de A28, zoals aangegeven in bijlage 12,
kaart 6a, voorziet een bestemmingsplan in bestemmingen of
regels die het vrije uitzicht vanaf de weg op het Nationaal
Landschap Drentsche Aa waarborgen.
Kernkwaliteiten Nationaal Landschap Drentsche Aa
Ongeveer 5 procent van het Nationaal Landschap
Drentsche Aa ligt in onze provincie. Dit is een esdorpen- en
wegdorpenlandschap, bestaand uit een open beekdal met
graslanden op laagveen en petgaten, dat naar de Hondsrug
toe overgaat in zandgronden met veel bossen, houtwallen
en houtsingels. Lokaal komt reliëf voor in de vorm van
dekzandruggen met essen en ronde laagten: de pingoruïnes. In het Noordlaarderbos zijn deze dekzandruggen
deels verstoven tot een grillig stuifzandreliëf, dat de loop
van oude koetsroutes weerspiegelt. Op de flanken van de
Hondsrug komen verspreid landgoederen voor, zoals het
Landgoed De Poll (golfterrein bij Glimmen) en het Huis
te Glimmen. Aan de overzijde van de beek is bij EeldePaterswolde ook een aantal landgoederen te vinden.
Voor de verdere uitwerking en realisatie sluiten we aan bij
het uitvoeringsprogramma voor het Drentse deel van dit
nationaal landschap. Het Rijk levert via cofinanciering een
bijdrage aan investeringen en beheerskosten. Provincies,
gemeenten en waterschap zijn verantwoordelijk voor de
overige financiële middelen.

De 20 Nationale Parken vertellen het verhaal
van de Nederlandse natuur

Schiermonnikoog

Lauwersmeer

De Alde Feanen

De Nationale Parken richten zich op:
• Bescherming en ontwikkeling van
natuur en landschap
• Natuurgerichte recreatie
• Educatie en voorlichting
• Onderzoek

Nationaal beek- en
esdorpenlandschap
Drentsche Aa

Duinen van Texel

Drents-Friese Wold
Dwingelderveld

Weerribben-Wieden

ZuidKennemerland
De Sallandse Heuvelrug

De Hoge Veluwe
Veluwezoom
Utrechtse Heuvelrug

De Biesbosch
De Loonse en
Drunense Duinen
De Maasduinen
Oosterschelde
Grenspark
De Zoom-Kalmthoutse Heide
De Groote Peel

De Meinweg

De 20 Nationale Landschappen vertellen samen
het verhaal van Nederland

10
12

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

2

19
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8
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1
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Uitgave:
Nationaal beek- en esdorpenlandschap
Drentsche Aa
Postbus 122, 9400 AC Assen
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De 20 Nationale Parken vertellen het verhaal
van de Nederlandse natuur
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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

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

