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‘We doen het samen’
Omdat er maar één  
Drentsche Aa is….

Essentie van dit plan:  

samenhang en samenwerking

Het Drentsche Aa-gebied, het best bewaarde laaglandbeekdallandschap van 
West-Europa, kenmerkt zich door een onlosmakelijke samenhang en een 
eigen identiteit. Eén afwateringsgebied met natuurlijk verval waar ondergrond 
en cultuurpatroon sterk met elkaar zijn verbonden. Een landschappelijke een-
heid die vraagt om een geïntegreerde benadering en gezamenlijke strategie, 
zowel in beleid, uitvoering als communicatie.

‘We doen het samen’ Zo is het uitgangspunt van de aanpak in het Drentsche 
Aa-gebied kort te karakteriseren. In dit communicatieplan Drentsche Aa 2.0 
roept het Overlegorgaan Drentsche Aa daarom iedereen op die bijdraagt 
aan het behoud en ontwikkeling van de unieke kwaliteiten van dit bijzondere 
gebied om deze samenhang en samenwerking ook te communiceren, zowel 
in- als extern. 

• ‘We doen het samen’: communiceer vanuit het grote geheel. Deelprojecten 
en activiteiten zijn onderdeel van het grote geheel Nationaal Park 
Drentsche Aa. Gebruik de meerwaarde van het Drentsche Aa partnerschap 
en verwijs naar en benoem elkaar bij projecten en activiteiten.

• Het Drentsche Aa-gebied is een eenheid met een eigen identiteit. 
Communiceer de Drentsche Aa kerndoelen, kernboodschappen en 
gezamenlijke identiteit. 

• Maak gebruik van de verschillende Nationaal Park Drentsche Aa 
communicatiekanalen en -middelen.

• Tweezijdige communicatie: Houd elkaar (tijdig) op de hoogte van (nieuwe) 
ontwikkelingen en plannen. 

• Duobranding: Gebruik het Drentsche Aa logo op infoborden, -panelen en 
folders

• Planvorming: Informeer en stem af met het Drentsche Aa regieteam 
(secretariaat en C&E) vanaf het begin.
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Aanleiding en doel

‘We doen het samen’ Zo is het uitgangspunt van de aanpak in het Drentsche Aa-
gebied kort te karakteriseren. De integrale benadering, waarbij bewoners, bezoek-
ers, ondernemers, bestuurders en andere betrokkenen samen optrekken, is de 
belangrijkste succesfactor van de afgelopen jaren gebleken en blijft de belangrijkste 
voorwaarde om de unieke kwaliteiten van dit gebied voor toekomstige generaties 
te behouden en te ontwikkelen. Bij zo’n uitgangspunt is goede en uitvoerige com-
municatie van wezenlijk belang: communicatie tussen de partners in de Drentsche 
Aa-organisatie; communicatie met bewoners, bezoekers, boeren, recreatieonderne-
mers en betrokkenen in welke zin dan ook.

Aanleiding
In januari 2006 zag het eerste communicatieplan van het Nationaal beek- en 
esdorpenlandschap Drentsche Aa het licht. In de jaren daaraan voorafgaand (vanaf 
de instelling van het nationaal Park in 2002) was er al een stevige basis gelegd 
voor een uitgebreide communicatiestructuur rondom de Drentsche Aa. Tijdens de 
looptijd van het communicatieplan (tot en met 2010) en in de jaren daarna is deze 
basis verder uitgebouwd tot een structuur die in veel opzichten soepel functioneert. 
De meeste voorstellen uit het communicatieplan zijn inmiddels gerealiseerd. Zo 
heeft het ‘Levend bezoekersnetwerk’ voor een groot deel vorm gekregen. Er zijn vier 
toegangspoorten en verscheidene knooppunten aangelegd, er is een netwerk van 
honderd Drentsche Aa gastheren en gastvrouwen opgebouwd, er zijn dertig spe-
ciaal opgeleide Drentsche Aa gidsen die samen jaarlijks zo’n honderd excursies ver-
zorgen. De nieuwsbrief voor bewoners Doorstroom, de jaarlijkse Op Stap krant en 
de digitale nieuwsbrief verschijnen regelmatig en volgens schema en voldoen aan 
een behoefte (Bewonersonderzoek 2010). De website wordt frequent bijgewerkt, er 
zijn jaarlijks bewonersdagen en thema- en inloopbijeenkomsten, er wordt regel-
matig publiciteit in de lokale en regionale pers gegenereerd over Drentsche Aa 
activiteiten en projecten, enzovoort.
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Andere aspecten van het communicatieplan zijn door de werkelijkheid ingehaald. 
Sinds de verschijning van het plan zijn er in en rond het Drentsche Aa-gebied di-
verse veranderingen opgetreden die relevant zijn voor de communicatie:

• Het hele stroomgebied van de Drentsche Aa is benoemd tot Nationaal 
Landschap; de aanpak en organisatie die al gold voor het kleinere Nationaal 
Park is vanaf 2007 tot dit grotere gebied uitgebreid. Ook de communicatie 
volgens de lijnen van het communicatieplan is relatief probleemloos over het 
grotere gebied ‘uitgerold’.

• ‘Social media’ als Twitter, Facebook en Instagram hebben een snelle opkomst 
doorgemaakt en worden volop gebruikt in de Drentsche Aa-communicatie.

• In opdracht van het Overlegorgaan Drentsche Aa zijn verschillende 
onderzoeken uitgevoerd die van belang zijn voor de communicatie: de 
Interpretatie Analyse Nationaal Landschap Drentsche Aa (2009), het 
Recreantenonderzoek Nationaal Landschap Drentsche Aa (2009) en het 
Bewonersonderzoek Nationaal Landschap Drentsche Aa (2010).

• Het Gebiedsfonds Drentsche Aa is opgericht als belangrijk symbool voor 
de betrokkenheid en het samen optrekken bij de instandhouding en verdere 
ontwikkeling van het gebied.

• Het Geopark de Hondsrug is ingesteld; een groot deel van het Drentsche 
Aa-gebied ligt in het Geopark.

• Bestuurlijk is er het een en ander veranderd: de financiering van de organisatie 
van het Nationaal Park en het Nationaal Landschap is overgenomen door de 
provincie en het budget is met eenderde gekrompen.

Al deze ontwikkelingen vormen aanleiding om een nieuw communicatieplan 
Drentsche Aa op te stellen. Daarmee wordt ook een actiepunt ingevuld uit het 
BIO-plan Drentsche Aa 2.0 (2012-2020) dat het Overlegorgaan in 2013 heeft 
vastgesteld. Dit plan vormt de basis voor de aanpak in het Drentsche Aa-gebied. 
Aansluitend op de naamgeving van dat plan kunnen we hier spreken van het com-
municatieplan 2.0.

Doel
Net als het vorige communicatieplan dient ook dit nieuwe plan als kader en richt-
snoer voor alle partners die samenwerken in het Nationaal Park Drentsche Aa 
(zoals ook verwoord in het BIO-plan Drentsche Aa 2.0). Iedere partner commu-
niceert op eigen wijze met zijn eigen doelgroepen, maar heeft tegelijk een rol en 
verantwoordelijkheid in het grotere geheel van de Drentsche Aa-organisatie. Dit 
communicatieplan vormt de basis voor gezamenlijke afspraken, afstemming en 
taakverdeling en een middel om elkaar hierop aan te spreken. In veel opzichten 
legt het plan de bestaande gang van zaken vast, maar er worden ook wensen voor 
verbetering geformuleerd.
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Kerndoelen Drentsche Aa 
communicatie

Het duurzaam voortbestaan van het Drentsche Aa-gebied als uniek en waardevol 
landschap is het uiteindelijke doel van de gezamenlijke aanpak. De communicatie 
staat in dienst van dit uiteindelijke doel. De belangrijkste bijdrage die zij daaraan 
kan leveren, is het stimuleren van een actieve inzet van bewoners, ondernemers 
en andere betrokkenen (participatie); dat is dan ook het belangrijkste directe doel 
van de communicatie. Actieve deelname vraagt om betrokkenheid; mensen moeten 
zich verbonden voelen met het gebied. Die verbondenheid komt tot stand via 
beleving (genieten) en kennis (weten). Betrokkenheid en participatie worden dus 
opgebouwd in vier stappen; dit zijn tevens de vier kerndoelen van de Drentsche 
Aa-communicatie.

1. Belangstelling wekken en mensen van het gebied laten genieten (beleving 
bieden; enthousiasmeren)

2. Kennis aanbieden en uitwisselen (informeren, begrip kweken)
3. Betrokkenheid versterken en draagvlak vergroten
4. Actieve deelname aan de gebiedsontwikkeling (participatie) bewerkstelligen

De eerste twee stappen c.q. doelen zijn zeer sterk met elkaar verweven. Beleven is 
een voorwaarde voor weten en begrijpen; meer weten en begrijpen betekent meer 
beleven. 
In het BIO-plan 2.0 is het streefbeeld als volgt beschreven:

“De bewoners en bezoekers genieten van de natuur en het landschap, de cultu-
urhistorie van het gebied, de ontwikkelingen in de landbouw en de onderlinge 
rela ties 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 beho-
eve van de gebiedsontwikkeling worden genomen en er is interesse in het resultaat. 
Bewoners en regelmatige bezoekers nemen actief deel aan activiteiten  
die hiermee samenhangen. […] Door de inzet van communicatie en educatie 
ontstaat in het gebied een gezamenlijk gevoel van trots om bij te dragen aan ‘de 
Drentsche Aa’.”
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Kernboodschappen  
Drentsche Aa communicatie

In alle vormen van communicatie rond de Drentsche Aa moeten twee kernbood-
schappen doorklinken. De eerste gaat over het gebied zelf, de tweede heeft betrek-
king op de aanpak voor het gebied.

1. In het Drentsche Aa-gebied gaan natuur en landbouw al duizenden jaren 
hand in hand. Door dit samenspel is een uniek landschap ontstaan met 
een hoogwaardige natuur en een uitzonderlijk rijke cultuurhistorie in een 
gaaf gebleven waaier van slingerende beken. Het best bewaarde beek- en 
esdorpenlandschap van West-Europa. 
 
Deze omschrijving is in de Interpretatie Analyse ingedikt tot de volgende 
‘gateway message’, een korte omschrijving die alle bezoekers meekrijgen en die 
makkelijk te onthouden is: 
‘Duizenden jaren cultuur in een waaier van slingerende beken’

2. In het Drentsche Aa-gebied werken bewoners, ondernemers, bezoekers en 
bestuurders samen aan behoud en ontwikkelingen van de unieke kwaliteiten 
van het gebied. Er is oog voor alle belangen en zo veel mogelijk wordt het 
gezamenlijke belang gezocht. Wonen en werken gaan hier hand in hand met 
natuur, landschap en cultuurhistorie.

In de communicatie met bezoekers zal de eerste boodschap vaak voorop staan, 
maar speelt ook de tweede boodschap zeker een rol. In de communicatie met be-
woners en ondernemers en intern tussen de partners speelt de tweede bood schap 
een grotere rol, maar is ook de eerste boodschap beslist belangrijk.
Een aanvulling van de eerste kernboodschap specifiek voor bezoekers is:

‘U bent van harte welkom om van al dit moois te genieten;  

u vindt hier een gastvrij onthaal.’

3
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Partners en doelgroepen

Het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa kent een lange lijst 
doelgroepen die elk op eigen wijze bij het gebied betrokken zijn. Hieronder zijn de 
belangrijkste doelgroepen op een rij gezet. De lijst is niet volledig.
In het Nationaal beek- en esdorpenlandschap speelt wonen en werken een grote 
rol. Inwoners en ondernemers uit het gebied vormen daarom steeds een zeer 
belangrijke doelgroep. Zij hebben in de communicatie de hoogste prioriteit. Ze 
hebben immers rechtstreeks te maken met de projecten die voortvloeien uit het 
Drentsche Aa-beleid.

4
Partners
Ministerie van EZ
Provincie Drenthe (Gedeputeerde 
Staten, Provinciale Staten en ambtelijke 
organisatie)
Provincie Groningen (idem)
Waterschap Hunze en Aa’s (DB, AB en 
ambtelijke organisatie)
Gemeente Assen (gemeenteraad, B&W 
en ambtelijke organisatie)
Gemeente Tynaarlo (idem)
Gemeente Haren (idem)
Gemeente Aa en Hunze (idem)
IVN Drenthe
Waterbedrijf Groningen
Waterleidingmaatschappij Drenthe
Staatsbosbeheer
LTO-noord
Vereniging Brede Overleggroep Kleine 
Dorpen in Drenthe (BOKD) 
Stichting Het Drentse Landschap 
RECRON
Recreatieschap
Natuur- en Milieufederatie Drenthe
Geopark de Hondsrug
Regio Groningen-Assen
Vereniging Natuurmonumenten Sticht-
ing Samenwerkingsverband Nationale 
Parken (SNP)
EUROPARC Federation (Europese Na-
tionale Parken)

Andere ‘interne’ doelgroepen
Drentsche Aa Gastheren & -gastvrou-
wen / Levend bezoekersnetwerk
Drentsche Aa Gidsen
Andere vrijwilligers in het Drentsche Aa 
gebied

‘Externe’ doelgroepen
Alle bewoners van het gebied en de 
aangrenzende dorpen
Alle ondernemers in het gebied
Belangengroeperingen
Buurt- en dorpsverenigingen
Vrijwilligersgroepen
Boermarken
Primair en voortgezet onderwijs
TIP’s
Dagrecreanten
Verblijfsrecreanten
Actieve buitensporters (fietsers, wande-
laars, ATB-ers, ruiters, nordic walkers, 
etc.)
Weggebruikers (automobilisten/fiet-
sers/voetgangers)
Buurgemeenten
Regionaal Landschap Drents-Friese 
Grensstreek (Nationaal Park Drents-
Friese Wold,
Nationaal Park Dwingelderveld en Oer-
landschap Holtingerveld)
Rijkswaterstaat

Intermediairen
Lokale media
Regionale media
Landelijke media
Vakpers
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Organisatie en strategie

Regie en afstemming; rollen NP/NL-organisatie en partners
Het communicatiebeleid voor de Drentsche Aa wordt bepaald door het Overleg-
orgaan Drentsche Aa; de grote lijnen zijn vastgelegd in het BIO-plan 2.0. Het 
Over legorgaan wordt op het gebied van (onder meer) communicatie geadviseerd 
door de Werkgroep ECR, waarin vertegenwoordigd zijn: IVN Drenthe, secretariaat 
Nationaal Park Drentsche Aa, gemeente Tynaarlo, Aa en Hunze, Assen, Midden-
Drenthe en Haren, de recreatiesector, waterschap Hunze en Aa’s, gebiedsbewo-
ners, Staatsbosbeheer, Het Drentse Landschap, de landbouwsector, Waterbedrijf 
Groningen en Geopark de Hondsrug.
De regie van de Drentsche Aa-communicatie is in handen van de coördinator Com-
municatie en Educatie (C&E). Tot diens taken behoren het beheer van het levend 
bezoekersnetwerk, het beheer van de communicatiemiddelen van het Nationaal 
Park, het onderhouden van relaties met de partners in de Drentsche Aa-organisatie 
op het vlak van communicatie en het coördineren en afstemmen van het com-
municatieaanbod in overleg met de partners. De coördinator is, zoals alle coördi-
natoren Communicatie en Educatie van de twintig nationale parken in Nederland, 
in dienst bij het IVN en voert zijn werk uit volgens de afspraken tussen het IVN en 
het Samenwerkingsverband Nationale Parken (SNP). De kosten worden gedekt uit 
regulier budget Voorlichting & Educatie uit het jaarlijkse Bestedingenplan.
De coördinator werkt nauw samen met de secretaris van het Nationaal Park. Deze 
verzorgt zelf enkele onderdelen van het communicatiepakket. Samen vormen de 
coördinator en de secretaris met hun medewerkers een klein, hecht team voor de 
complete coördinatie van het Drentsche Aa-beleid. 

Een groot deel van de daadwerkelijke communicatie gebeurt door de partners. Bij 
projectcommunicatie is veelal een van de partners de trekker. In de regel is dit de 
organisatie die de belangrijkste doelgroep vertegenwoordigt of daar het dichtst 
bij staat. De partnerorganisaties hebben hun eigen communicatiedoelen, verant-
woordelijkheden, beleid en huisstijl. Tegelijk is het van wezenlijk belang dat hun 
activiteiten en uitingen passen in en bijdragen aan het grotere geheel van de com-
municatie over het Drentsche Aa-gebied. Dit betekent dat de partners:

a. in uitingen en activiteiten duidelijk de link leggen met het bredere verhaal 
van het Drentsche Aa-gebied, met als uitgangspunten de kerndoelen en 
kernboodschappen zoals omschreven in dit communicatieplan; hierbij hoort 
ook gebruik van het Drentsche Aa logo op infopanelen en borden, in folders en 
dergelijke (‘duobranding’); 

b. vanaf het vroegste stadium van planvorming het regieteam van de Drentsche 
Aa-organisatie (secretariaat plus C&E) informeren en met hen afstemmen. Zij 
vormen immers de spin in het web, overzien het grotere geheel en kunnen de 
link met andere relevante partners en projecten leggen. Ook kunnen zij ervoor 
zorgen dat de Drentsche Aa-communicatiekanalen optimaal worden benut.

Beide aspecten zijn essentiële voorwaarden voor een eenduidige communicatie 
over het Drentsche Aa-gebied, waarbij overlap en tegenstrijdigheden worden ver-
meden en het beeld van samenwerking en integrale aanpak wordt uitgedragen.
Uit de voorgaande jaren zijn voorbeelden te geven van projecten waarbij de com-
municatie op deze wijze heeft gewerkt, maar er doen zich ook situaties voor waarin 
aan beide voorwaarden of één daarvan niet wordt voldaan. Denken aan het grotere 
geheel van de Drentsche Aa in de communicatie is nog te weinig vanzelfsprekend. 
Zo worden kansen gemist om te laten zien hoe projecten en activiteiten bijdragen 
aan het bredere doel: versterken van de kwaliteit van het totale Drentsche Aa-ge-
bied. Dit vormt de voornaamste zwakke schakel in de Drentsche Aa-communicatie 
tot nu toe en verbetering op dit vlak is dus het belangrijkste aandachtspunt voor de 

5
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komende jaren. Dat vraagt een inspanning van alle partnerorganisaties en de berei-
dheid vooraf na te denken over de eigen communicatie in het bredere perspectief. 
Een extra inspanning, maar ook een kans voor alle partners om de meerwaarde van 
het partnerschap binnen de Drentsche Aa-organisatie te laten zien.

Rol van ondernemers en bewoners in communicatie met 
bezoekers
In het Drentsche Aa-gebied kiezen we er bewust voor om ondernemers in het 
gebied en bewoners zelf de hoofdrol te geven in de communicatie met bezoekers. 
De hoofdgedachte hierachter is dat niets beter werkt om beleving en betrokkenheid 
te stimuleren dan wanneer mensen uit het gebied zelf de gasten en bezoekers weg-
wijs maken en wijzen op de kwaliteiten van het gebied. Het is een van de redenen 
waarom gekozen is voor een ‘levend bezoekersnetwerk’ met informatiepunten ver-
spreid over het gebied in plaats van een centraal bezoekerscentrum (zie hoofdstuk 
6 voor een verdere uitwerking). Er is en wordt daarom veel tijd en energie gestoken 
in het opbouwen en onderhouden van een netwerk van gastheren en gastvrouwen, 
inclusief het verzorgen van cursussen ‘gastheerschap’. Hetzelfde geldt voor de 
groep Drentsche Aa-gidsen, vrijwilligers uit de omgeving die hiervoor een speciale 
gidsencursus volgen. 

Relatie met landelijk en Europees stelsel nationale parken 
Het Nationaal Park Drentsche Aa presenteert zich uitdrukkelijk als onderdeel van 
het stelsel van Nationale Parken. In de eigen uitingen maakt het gebruik van de 
communicatiemiddelen en de huisstijl van het SNP. Zo prijkt het NP- logo op alle 
publicaties en zijn de informatievoorzieningen in het levend bezoekersnetwerk 
uitgevoerd in de NP-huisstijl. Waar mogelijk en zinvol wordt bijgedragen aan het 
uitdragen van de gezamenlijke identiteit en het vergroten van het maatschappelijk 
draagvlak voor het stelsel van nationale parken, zowel regionaal (binnen Drenthe / 
Noord-Nederland) als landelijk en ook Europees. Een voorbeeld hiervan is de folder 
‘Ontdek de Drentse nationale parken’, die ook in het Engels en het Duits beschik-
baar is. We nemen deel aan de internationale samenwerking van Nationale Parken 
in Europarc, inclusief de ‘Low Countries Section’ (Nederland en Vlaanderen).

Relatie met Gebiedsfonds
Enkele jaren geleden is het Gebiedsfonds Drentsche Aa opgericht. Doel is vanuit 
de kwaliteit van het Nationaal Park Drentsche Aa eigen inkomsten te genereren 
en deze weer in het gebied te investeren. Het fonds is daarmee een van de finan-
cieringsbronnen voor de gebiedsontwikkeling. Daarnaast heeft het 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. 
Het Gebiedsfonds wordt beheerd door een onafhankelijke stichting. De secre-
taris van het Nationaal Park is tevens secretaris van deze Stichting Gebiedsfonds 
Drentsche Aa. Deze personele unie garandeert een nauwe samenwerking. De pro-
jecten van het Gebiedsfonds worden opgenomen op de projectenlijst ten behoeve 
van het Overlegorgaan. 
In de communicatie rond de Drentsche Aa brengen we het Gebiedsfonds actief 
onder de aandacht. Een verwijzing naar het Gebiedsfonds en de mogelijkheden 
om eraan bij te dragen wordt opgenomen in publicaties als de Op Stap krant en 
Doorstroom en op de Drentsche Aa website. Diverse partnerorganisaties dragen 
bij aan het fonds. De Drentsche Aa-gidsen en andere vrijwilligers en de gastheren 
en gastvrouwen (ondernemers in het gebied) fungeren bij publieksactiviteiten als 
‘ambassadeur’ van het fonds.
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Relatie met Geopark Hondsrug
De Hondsrug met zijn omgeving is benoemd tot eerste Geopark van Nederland; 
het maakt deel uit van het Europese stelsel van Geoparken onder toezicht van 
UNESCO. Een groot deel van het Drentsche Aa-gebied valt geografisch samen met 
Geopark de Hondsrug. Het Geopark vertelt het verhaal van de unieke geologische 
en cultuurgeschiedenis van het gebied; ook inhoudelijk zijn er dus raakvlakken met 
het Nationaal Park Drentsche Aa. 
Vanwege deze overlap in gebied en thematiek is goede afstemming met het 
Geopark noodzakelijk. De organisatie van het Nationaal Park Drentsche Aa is als 
partner in de netwerkorganisatie van het Geopark vertegenwoordigd. Een van de 
aandachtspunten daarbij is dat wordt voortgebouwd op bestaande structuren en 
voorzieningen in het Drentsche Aa-gebied. Voor bezoekers en bewoners is van 
belang dat een wildgroei aan communicatie-uitingen en voorzieningen – informa-
tiepanelen, routes etc. – wordt vermeden. 

Relatie met onderwijs
Het Nationaal Park Drentsche Aa hecht veel waarde aan de kwaliteit en het bereik 
van haar onderwijsprogramma’s (primair en voortgezet onderwijs). Doel is leer-
lingen – en via de leerlingen de ouders – te informeren over, te interesseren voor en 
te betrekken bij het beleid en uitvoering van het Nationaal Park Drentsche Aa. De 
onderwijsprogramma’s dragen op deze wijze bij aan draagvlak onder (toekomstige) 
bewoners en behoud van het gebied. 
Ook bij de onderwijsprogramma’s staat het ‘we doen het samen’ gevoel voorop. 
Daarom werken we samen met partners en onderwijsinstellingen in en om het 
Drentsche Aa-gebied aan de ontwikkeling en uitvoering ervan. Bij de uitvoering 
van de Nationaal Park onderwijsprogramma’s maken we gebruik van de scholen-
netwerken van IVN Drenthe in en rond het Nationaal Park Drentsche Aa. De coör-
dinatie en kwaliteitsbewaking berust bij de C&E medewerkers.
Een aantal partners organiseert ook onderwijsprogramma’s onder eigen vlag. Deze 
onderwijsprogramma’s kunnen die van het Nationaal Park versterken maar ook ver-
warring opleveren. Goede afstemming met het Nationaal Park is daarom wenselijk. 
Ook HBO en WO maken regelmatig gebruik van het Drentsche Aa-gebied, als 
onderzoeks- en stageplek. Hierover is regelmatig contact met de C&E medewerkers 
en het secretariaat van het Nationaal Park. 

Slimme vormen van samenwerking
Extra kansen voor communicatie (en educatie) over het gebied biedt het aangaan 
van slimme combinaties, bijvoorbeeld door het Drents Museum meer bij de voor-
lichting over de archeologie in het gebied te betrekken. 
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Ook vrijwilligers(groepen) kunnen een rol spelen in de Drentsche Aa-communica-
tie. De natuurbeheerders Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Het Drentse 
Landschap krijgen steeds meer hulp van vrijwilligersgroepen bij het beheer en 
onderhoud van hun natuurgebieden. Het meest in het oog springende voorbeeld 
is de Werkgroep Siepelveen (actief voor Staatsbosbeheer), die zelfs over een fraai 
uitgevoerd eigen tijdschrift (SiepelNieuws) beschikt. Voor Staatsbosbeheer zijn 
ook vrijwilligersgroepen actief in onder meer Appelbergen, Ballooërveld en De 
Strubben-Kniphorstbosch, Natuurmonumenten krijgt assistentie van vrijwilligers in 
en rond Noordlaarderbos en Vijftig Bunder, en voor het Drentse Landschap houden 
vrijwilligers toezicht op de hunebedden. De groepen bestaan soms uit tiental-
len personen. Zij vormen bij uitstek een voorbeeld van actieve deelname aan de 
gebiedsontwikkeling en hebben dus een belangrijke uitstraling als ‘ambassadeurs’ 
voor het beheer van het Drentsche Aa-gebied. 

Uitgangspunt: tweezijdige communicatie
De basisfilosofie voor de Drentsche Aa is dat alle betrokkenen – bewoners, bezoe-
kers, boeren, ondernemers, bestuurders – samen de ontwikkeling van het gebied 
vormgeven. Dit impliceert dat de communicatie tweezijdig moet zijn – vanuit de 
Drentsche Aa-organisatie bezien: niet alleen zenden maar ook ontvangen. Ze is 
erop gericht alle betrokkenen uit te nodigen hun kennis, ideeën en voorstellen in 
te brengen, hen daadwerkelijk deelgenoot te maken van de ontwikkelingen. Die 
geldt in het bijzonder voor de mensen die in het gebied wonen en werken. Formele 
en informele bijeenkomsten (inloop- en inspraakavonden, themabijeenkomsten 
en dergelijke) zijn hiervoor belangrijke middelen. Essentieel is ook dat de moge-
lijkheden van digitale kanalen zoals internet, e-mail en Twitter goed worden benut 
en dat mensen hier systematisch en tijdig een reactie krijgen op hun opmerkingen 
of vragen. Mensen moeten te allen tijde weten en voelen dat zij serieus worden 
genomen.

Promotie en imagoversterking: kwaliteit voorop
In de voorgaande jaren heeft de communicatie rond het Nationaal Park Drentsche 
Aa veel bijgedragen aan het profileren van het Drentsche Aa-gebied als ‘sterk merk’ 
(‘Aa-merk’). Daarbij gaat het in de eerste plaats om de kwaliteit van het toeristisch 
aanbod. Dit betreft zowel de unieke kwaliteiten van het gebied zelf (zie kernbood-
schap 1) als de mogelijkheden hiervan te genieten (wandelen, fietsen, paardrijden 
etc.) plus het aanbod aan verblijfsmogelijkheden, horeca, streekproducten en 
dergelijke. Samenhang, eenheid en kwaliteit stond en staat hierbij voorop (of zoals 
de ondertitel van het vorige communicatieplan luidde: ‘samen actief, gastvrij en 
wervend’). Het levend bezoekersnetwerk maakt het bezoekers makkelijker hun weg 
te vinden en vormt een belangrijke invulling van het ‘gastvrij onthaal’. Het inzetten 
van gastheren en gastvrouwen heeft bovendien een spin-off voor de betrokken 
bedrijven zelf. Deze lijn – inzetten op gastvrijheid en kwaliteit – zetten we de ko-
mende jaren voort. Op deze manier draagt de Drentsche Aa-communicatie bij aan 
versterking van de recreatiesector, een belangrijke pijler onder de economie van het 
gebied. Het trekken van grote aantallen (nieuwe) bezoekers is echter geen doel op 
zich van de Drentsche Aa-organisatie. 
Imagoversterking en promotie van het gebied is vooral gericht op de regio in 
ruime zin. Landelijke promotie van het Drentsche Aa-gebied lift in principe mee 
met activiteiten van de Nationale Parken (het SNP). Marketing Drenthe zorgt voor 
promotie van Drenthe. Wij werken samen met Marketing Drenthe en voeden deze 
organisatie onder meer met goede informatie over het Drentsche Aa-gebied, ook 
in het Engels en het Duits. De folder ‘Ontdek de Nationale Parken van Drenthe’ is 
hiervan een voorbeeld.
Daarnaast kan bij bijzondere mijlpalen – jubileumjaar, voltooiing levend bezoeker-
snetwerk – gekozen worden voor een bredere profilering dan alleen regionaal.
De terughoudendheid in het promotiebeleid is mede ingegeven door de kwetsbaar-
heid van de natuur en de cultuurhistorische waarden van het gebied. Tegelijk zijn 



13

we terughoudend in het expliciet wijzen van bezoekers op deze kwetsbaarheid; dit 
kan snel als betuttelend of beperkend worden ervaren. Via het ‘levend bezoekers-
netwerk’ (zie hoofdstuk 6) worden bezoekersstromen op onnadrukkelijke wijze 
gestuurd, zodat ‘spontaan’ een zekere zonering plaatsvindt. Verder dragen de 
accenten op beleving en kennis in de communicatie ertoe bij dat mensen meer van 
het gebied weten en begrijpen. En naarmate zij meer weten en begrijpen, zullen ze 
ook meer oog hebben voor de kwetsbaarheid, zonder dat hier de nadruk op wordt 
gelegd.

Naamgebruik
In 2002 kreeg een deel van het Drentsche Aa-gebied de status van nationaal park. 
Om de voor een nationaal park unieke verbrede doelstelling tot uitdrukking te bren-
gen – naast natuur, educatie en recreatie ook wonen en leefbaarheid – werd ‘Natio-
naal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa’ de officiële benaming. Nationale 
landschappen bestonden op dat moment nog niet. Een paar jaar later werden deze 
aangewezen en kreeg het hele stroomgebied van de Drentsche Aa het predicaat 
nationaal landschap. Vanaf dat moment was er dus een Nationaal Landschap 
Drentsche Aa met daarbinnen een Nationaal Park Drentsche Aa. De naam Natio-
naal beek- en esdorpenlandschap, oorspronkelijk gereserveerd voor het Nationaal 
Park, werd sindsdien voor het hele gebied gebruikt, voornamelijk wanneer het de 
organisatie betrof. Vanwege de lengte van deze naam werd en wordt echter in het 
gros van de communicatie-uitingen gesproken van ‘Nationaal Park’, ‘Nationaal 
Landschap’ of ‘Nationaal Park & Nationaal Landschap’, al naar gelang de context. 
De laatste aanduiding is ook alweer een hele mond vol; bovendien blijft het naast 
elkaar bestaan van verschillende statusaanduidingen voor niet-ingewijden ingewik-
keld en verwarrend. Daarom is nu het uitgangspunt dat we het in veel communi-
catie-uitingen gewoon hebben over ‘het Drentsche Aa-gebied’; het gaat tenslotte 
om het gebied zelf en zijn unieke kwaliteiten. Waar het gaat om de status van het 
gebied of om de organisatie, spreken we voortaan van Nationaal Park Drentsche 
Aa. In bepaalde gevallen kan het nodig of wenselijk zijn om het gebied eerst te 
introduceren als ‘Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa’, met de 
toevoeging dat we dit kortheidshalve verder het ‘Nationaal Park Drentsche Aa’ 
noemen. De term ‘Nationaal Landschap’ gebruiken we niet meer, omdat dit begrip 
op landelijk beleidsniveau geen inhoud meer heeft, weinig meer wordt gebruikt en 
bij het publiek weinig herkenning oproept. Dit laatste in tegenstelling tot het begrip 
Nationaal Park, dat wereldwijd bekend is en meteen duidelijk maakt dat het om een 
bijzonder gebied gaat. Om te benadrukken dat we het over het hele gebied hebben 
(oftewel de ‘ruimere begrenzing’) gebruiken we de toevoeging ‘van brongebied tot 
benedenloop’. 
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Communicatiemiddelen en 
-vormen

Structurele communicatie

We streven naar een evenwichtige mix van verschillende mediavormen, waarmee 
we zo veel mogelijk verschillende doelgroepen kunnen bereiken. We waken voor 
een ‘overkill’ aan informatie, bijvoorbeeld een woud van folders of van informatie-
panelen. Dit zou averechts werken en zelfs irritatie kunnen oproepen.

Nieuwsbrief Doorstroom (oplage 26.000)
Alle bewoners van het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa ont-
vangen twee keer per jaar het blad Doorstroom. Deze nieuwsbrief wordt in het ge-
bied huis aan huis verspreid en verder ook verstuurd naar de bestuurlijke achterban 
van de partners uit het Overlegorgaan. Belangstellenden kunnen zich abonneren 
via de website www.drentscheaa.nl. Daar is ook de digitale versie van het blad te 
vinden. Doorstroom bevat een afwisselende mix van nieuws, achtergrondverhalen, 
een persoonlijke noot, komende ontwikkelingen en een agenda. Een hogere fre-
quentie is vanwege de beschikbare capaciteit niet haalbaar. Wel valt te overwegen 
om incidenteel een extra nummer uit te brengen, bijvoorbeeld rondom een grote 
mijlpaal of plannen die het hele gebied aangaan.

Op Stap-krant (oplage 34.500)
Jaarlijks verschijnt aan het begin van het toeristenseizoen de Op Stap krant, 
bedoeld voor alle bezoekers aan het gebied (inclusief de bewoners). De krant ligt 
op tal van plaatsen in het gebied. De krant bevat allerlei wervende informatie over 
het landschap, de natuur en de cultuurhistorie van het Drentsche Aa-gebied inclu-
sief kijktips, en verder nuttige adressen (onder meer van alle gastheren en vrou-
wen), activiteiten, een overzichtskaart en de complete jaaragenda van de Nationaal 
Park-excursies. Via www.drentscheaa.nl is de krant ook digitaal te bekijken en te 
downloaden.

6

Idyllisch, arcadisch, romantisch. 

Omschrijvingen waaraan niet valt te ontkomen 

als het over het Drentsche Aa-gebied gaat. Niet 

dat de tijd hier heeft stilgestaan, zoals het cliché 

wil. Ze is hier net zo voortgeschreden als overal, 

alleen zonder een verwoestend spoor te trekken. 

Bij alle veranderingen bleef het goede behouden. 

Toen overal de beken werden rechtgetrokken, 

mochten ze hier blijven kronkelen. Het mozaïek van 

beekdalgraslanden, houtwallen, essen, heide, vennen en 

bos bleef intact. De esdorpen bleven bescheiden in omvang 

en uitstraling. Er is een landschap ontstaan dat als het ware 

bestaat uit verschillende tijdlagen. Inclusief heel oude, want nergens in 

Nederland kun je zo veel prehistorie – hunebedden, grafheuvels – bij elkaar zien 

als hier. Voeg daarbij de rijke natuur, de rust en de stilte, en je hebt, inderdaad: 

een idylle… 

Ervaar het zelf. Een netwerk aan paden en rustige weggetjes brengt wandelaars, 

fietsers en ruiters naar alle mooie plekken. Verspreid over het gebied staan 

Drentsche Aa-gastheren en -gastvrouwen klaar om u de weg te wijzen. Horeca 

voor onderweg is er genoeg, en ook overnachtingsmogelijkheden voor een 

langer verblijf zijn er in vele soorten en maten.

Deze krant helpt u alvast op weg, met tips, weetjes, adressen en andere prak-

tische informatie. Op de uitneembare middenpagina’s vindt u een kaart met 

bezienswaardigheden en een overzicht van onze excursies en andere activiteiten 

die het komende jaar plaatsvinden. Veel plezier!

Op stap

Met uitneembare kaart  

en activiteitenagenda 

-2016
in het Drentsche Aa gebied

Help mee met gift

Van brongebied tot benedenloop

Foto: A Henckel

In dit nummer
●● Schaapskudde het Stroomdal●● Even kieken: fietspad bij 
Kamp Westerbork●● Drentsche Aa als inspiratiebron: Frieda 

Heyting
●● Toen en nu: radiotelescoop Westerbork●● Nieuws:  nieuw streekbrood, voortgang Westerlanden, 

Landschapsvisie, bestuurlijke voorbereidingscommissie
●● Activiteiten uitgelicht

DOORSTROOM
informatiebulletin

Nummer 27Oktober 2016

Schaapskudde het Stroomdal 
houdt strubben en heide in stand

Inmiddels zijn ze een bekende verschijning in het noordoostelijke 

deel van het Drentsche Aa-gebied: de herders van Schaapskudde 

Het Stroomdal. Ze trekken veel bekijks als ze met hun schapen en 

honden dwars door Schipborg, Zeegse, Oudemolen of Anloo trekken 

op weg van het ene heideterrein naar het andere. De kudde begraast 

natuurterreinen van Staatsbosbeheer in de omgeving van deze 

dorpen. ‘In ieder dorp beschouwen ze ons als ‘hun’ kudde’, stelt 

herder Reinier van Klinken met plezier vast.
Hun thuisbasis is het gebied De Strubben 

- Kniphorstbosch. Hier is het ook allemaal 

begonnen, tien jaar geleden. Staatsbosbeheer 

voerde toen een herinrichting van dit gebied 

uit, waarbij de oude eikenstrubben werden 

ontdaan van opslag, zodat ze letterlijk en 

figuurlijk weer lucht en licht kregen en beter 

tot hun recht kwamen. Om te voorkomen dat 

het gebied binnen de kortste keren opnieuw 

dicht zou groeien, was – per direct en vervol-

gens permanent – een schaapskudde nodig. 

De schapen eten de opkomende jonge 

boompjes. ‘Dat is een constant gevecht’, 

vertelt Reiniers partner en collega-herder Coos 

Drost, ‘vooral in zo’n groeizame zomer als 

deze. Je laat de schapen ergens flink grazen en 
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Website www.drentscheaa.nl
De Drentsche Aa-website heeft een centrale plaats in de totale communicatie. 
Uit de bezoekersaantallen blijkt dat veel mensen de weg naar de website weten 
te vinden. We zorgen ervoor dat de content regelmatig wordt geactualiseerd. De 
informatiefunctie (vraagbaak en kennisbron) is bij de website van belang, maar ook 
de interactie speelt steeds meer een rol. Een voorbeeld In de site is aantrekkelijk 
beeldmateriaal opgenomen, inclusief een dynamische plattegrond en bewegende 
beelden.
Verbeteringen kunnen nog worden bereikt door nog meer in de huid te kruipen van 
de bezoeker van de site. Is alle informatie snel te vinden? Hoe surft de bezoeker? 
Waar haakt hij af? Wat zijn de meest bezochte onderdelen? 

Digitale nieuwsbrief
De nieuwsbrief bevat korte, actuele berichten en verschijnt ongeveer viermaal 
per jaar. De nieuwsbrief is beschikbaar voor iedereen die in het Nationaal Park 
Drentsche Aa is geïnteresseerd en wordt per mail verzonden. Abonneren kan via de 
website www.drentscheaa.nl. Inmiddels zijn 850 mensen op de digitale nieuwsbrief 
geabonneerd (mei 2014).

Social Media
De Drentsche Aa-organisatie is aanwezig op Twitter (@NPDRENTSCHEAA), 
Facebook (www.facebook.com/DrentscheAa) en Instagram. Met name Twitter ge-
bruiken we vooral om activiteiten bekend te maken en nieuwtjes uit te wisselen. We 
zenden niet alleen, maar ontvangen ook. Essentieel hierbij is dat we steeds tijdig 
en adequaat reageren. Beheer van deze account gebeurt gezamenlijk door IVN en 
secretariaat.

Gerelateerde websites
• De BOKD en het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen 

hebben met steun van het Nationaal beek- en esdorpenlandschap een 
digitale historische en landschappelijke dorpatlas Drentsche Aa ontwikkeld 
(www.dorpsatlasdrentscheaa.nl). Het gaat om een interactieve site. Veel 
gegevens komen van bewoners zelf, want ieder dorpsgebied (marke) heeft 
de mogelijkheid naar eigen inzicht gegevens toe te voegen. De Drentsche 
Aa-website bevat een link naar de dorpsatlas.

• www.gebiedsfondsdrentscheaa.nl
• www.ontdekdedrentscheaa.nl
• Websites van de partners

Bijeenkomsten, cursussen, evenementen
• Om bewoners van het Drentsche Aa-gebied hun eigen woonomgeving te laten 

(her)ontdekken, organiseert C&E ieder jaar een ‘Drentsche Aa bewonersdag’. 
Per touringcar worden de deelnemers meegenomen door het gebied, onderweg 
wordt gestopt voor een paar korte wandelexcursies en deelnemers krijgen en 
lunch- of versnaperingspakket bestaande uit streekproducten. 

• Jaarlijks houdt de Drentsche Aa-organisatie verschillende informatieve 
bijeenkomsten en inloopavonden voor bewoners, variërend van de presentatie 
van plannen tot filmavonden. In 2013 waren er lezingavonden over de bever en 
over de bodem van het Drentsche Aa-gebied.

• Sinds enkele jaren verzorgt C&E een Drentsche Aa bewonerscursus. de 
cursisten krijgen informatie over het ontstaan van het Drentsche Aa-landschap 
en hoe de mens hiermee is omgegaan. 

• Het Nationaal Park Drentsche Aa sluit jaarlijks aan bij de landelijke Dag van de 
Nationale Parken (die weer deel uitmaakt van de European Day of the Parcs). 
Op een dag eind mei worden op een jaarlijks wisselende locatie in het gebied 
diverse activiteiten georganiseerd rond een thema; in 2014 was dit bijvoorbeeld 
muziek (‘er zit muziek in de Nationale Parken’).
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• Interne communicatie: om de banden te bevestigen en te versterken 
organiseren de C&E-medewerkers jaarlijks een nieuwjaarsreceptie voor gidsen, 
gastheren, Drentsche Aa-organisatie - inclusief alle partners - en het bestuur 
van het Gebiedsfonds. De bijeenkomst vindt plaats bij een van de Drentsche Aa 
gastheren.

Andere, bij gelegenheid gebruikte middelen zijn onder meer:
• Ontvangst groepen bewoners op locatie (kijken bij het werk)
• Ontvangst en rondleiding van delegaties van ‘collega-parken’ 
• Gesprekken
• Bezoek op uitnodiging (van dorpsverenigingen, boermarken, 

belangenverenigingen) 
Initiatieven van derden ondersteunen en promoten we wanneer ze passen bij onze 
doelen. Daarbij streven we naar een samenwerking die wederzijds voordeel biedt. 
Een goed voorbeeld is het jaarlijkse FestiValderAa, waarvan een klein deel van de 
opbrengst in het Gebiedsfonds vloeit. Een ander voorbeeld is de Nacht van de 
Nacht.

Perscommunicatie
Perspublicaties over de Drentsche Aa komen door het jaar heen vaak voor. Bij het 
secretariaat is een knipselarchief aanwezig. Een goede, gerichte perscommunicatie 
zal de bekendheid van het Drentsche Aa-gebied vergroten. Via de pers bereiken 
we een groot publiek. Zo kunnen we goed inspelen op de actualiteit en de lokale 
situatie. Free publicity is een welkome aanvulling op de eigen communicatiemid-
delen. Het actieve persbeleid is tot nu toe vooral regionaal gericht. De perslijst 
bevat met name de lokale bladen, RTV Drenthe, RTV Groningen, het Dagblad van 
het Noorden en regionale persbureaus. Bij grote gebeurtenissen, hoog bezoek of 
belangrijke mijlpalen benaderen we actief een aantal landelijke media. We versturen 
zo’n 150 persberichten per jaar.
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Ondersteunende communicatiemiddelen
Bij de structurele, doorlopende communicatie worden nog tal van andere, meer 
ondersteunende communicatiemiddelen gebruikt. Deze ‘liggen klaar’ op het mo-
ment dat ze nodig zijn. Ze kunnen worden ingezet om tal van activiteiten kleur bij 
te zetten en zorgen voor uitstraling. 
• Poster Drentsche Aa 
• displaybanners
• A0-kaart voor gastheren en gastvrouwen 
• Powerpointpresentaties
• Spandoek op groot formaat (bijvoorbeeld als achtergrond bij sprekers)
• Banieren met logo
• Drentsche Aa-vlaggen
• Gevelbordjes voor gastheren en gastvrouwen
• Kleding gastheren en gidsen
• Digitaal fotoarchief
• Staatsbosbeheerkaarten nummers 9 en 10
• Brochure Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa 
• Folder Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa 
• Folder ‘ Omdat er maar één Drentsche Aa is’ 
• Folder ‘Vogelparadijs Drentsche Aa’ (in druk, april 2014)
• Folder ‘Ontdek de Drentse nationale parken’ (2014)
• Landelijke brochure Nationale Parken 
• ‘Wandelen in het stroomgebied van de Drentsche Aa’, folders van 

Staatsbosbeheer

Levend bezoekersnetwerk

Het Drentsche Aa-gebied heeft geen centraal bezoekerscentrum, maar een over 
het hele gebied verspreid, fijnmazig netwerk van informatiepunten: het ‘Levend 
bezoekersnetwerk Drentsche Aa’. Deze keuze is gemaakt om verschillende redenen. 
Door zijn grootte en zijn ligging tussen diverse bevolkingscentra leent het gebied 
zich minder goed voor een centraal bezoekerscentrum. Een duidelijke en vanzelf-
sprekende ‘natuurlijke entree’ als vestigingsplaats ontbreekt. Ook veroorzaken cen-
trale bezoekerscentra periodiek grote verkeersstromen, wat voor dit gebied minder 
wenselijk is. Daar staat tegenover dat het Drentsche Aa-gebied zich juist uitstekend 
leent voor een netwerk van kleinere voorzieningen in de dorpen en bij ondernemers. 
Een netwerk van steunpunten geeft bovendien variatie en nodigt uit tot een verken-
ning van het gebied. Maar het belangrijkste voordeel is dat mensen die in het gebied 
wonen en werken zelf als gastheer en ambassadeur van het gebied optreden.

Het levend bezoekersnetwerk is een van de belangrijkste communicatiemiddelen 
van het Nationaal Park Drentsche Aa. Tegelijk zorgt het voor geleiding van de 
bezoekers naar de verschillende delen van het gebied. Het netwerk bestaat uit een 
vast en een flexibel deel. In de voorgaande jaren heeft het voor een flink deel vorm 
gekregen. 
Tot het vaste netwerk behoren Toegangspoorten en Knooppunten; dit zijn parkeer-
plaatsen, ingericht in de Drentsche Aa-stijl waarvan de principes zijn vastgelegd 
in de Landschapsvisie Drentsche Aa (2004), en voorzien van informatiezuilen 
in Nationaal Park-stijl. Inmiddels zijn vier toegangspoorten aangelegd en acht 
knooppunten. Het andere deel van het vaste netwerk bestaat uit informatiepunten, 
verzorgd door ondernemers uit het gebied zelf. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen actieve informatiepunten (gastheren staan bezoekers actief te woord en heb-
ben kennis in huis) en passieve informatiepunten (gastbedrijven bieden alleen mee-
neeminformatie voor bezoekers). Inmiddels fungeren meer dan tachtig bedrijven 
als informatiepunt en zijn meer dan honderd gastheren en gastvrouwen opgeleid; 
zij hebben de speciale cursus ‘Drentsche Aa gastheerschap’ gevolgd, opgezet en 
uitgevoerd door de coördinator Communicatie en Educatie Drentsche Aa. 
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Het flexibele deel van het netwerk bestaat vooral uit activiteiten van (groepen) 
mensen. Er is een groep van dertig Drentsche Aa gidsen, vrijwilligers die hiervoor 
speciaal zijn opgeleid. Samen verzorgen zij een programma van honderd wandel- 
en fietsexcursies per jaar, het hele jaar door. In 2014 zijn voor het eerst ‘Drentsche 
Aarrangementen’ ontwikkeld. Dit zijn excursiearrangementen waarbij een gids aan 
een gastheer is gekoppeld. De gids zorgt voor de excursie en de gastheer voor een 
extraatje. Denk bijvoorbeeld aan een stevige winterwandeling met snert: de gids 
neemt de deelnemers mee op pad en de gastheer zorgt voor snert bij terugkomst. 
Een deel van de opbrengst gaat naar Gebiedsfonds Drentsche Aa. 
Een bijzondere invulling van het flexibele netwerk kan komen uit de culturele en de 
expressieve hoek. Oudere bewoners kunnen als cultuurhistorische dorpsgids optre-
den of ergens op een markante plek in het veld of aan de gelagtafel over de streek 
vertellen. Lokale toneelverenigingen, verhalenvertellers, straattoneel, openlucht-
voorstellingen en kunstworkshops dragen elk bij aan de cultuurexpressie van het 
gebied, evenals literaire natuur- en dorpswandelingen. 

Levend bezoekersnetwerk
Drentsche Aa gebied

Nationaal Park
Ecologische Hoofdstructuur
Nationaal Landschap

Toegangspoort
Knooppunt
Gastheer & Gastvrouw
Parkeerplaats
Toeristeninformatie (VVV)
NS station

Cartografie: sectie GIS en Cartografie, provincie Drenthe

vv
v

Melkwegpad

Boomkroompad

Zuidlaren

Gieten

Tynaarlo
Vries

Annen

Rolde

Eext

Loon

Balloo

Gasteren
Anloo

Anderen
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Intern: netwerkbeheer en opleidingen
De coördinator C&E beheert het netwerk van informatiepunten, gastheren en 
gastvrouwen en het gidsennetwerk. Hij onderhoudt frequente contacten met de 
deelnemers, zorgt ervoor dat uitwisseling van kennis en ervaringen plaatsvindt en 
bevordert het ontstaan van onderlinge contacten. Zo is er jaarlijks een dag voor 
de gastheren en vrouwen. Activiteiten georganiseerd door het Nationaal Park 
worden gehouden bij een van de gastheren/-vrouwen. De gastheren en –vrouwen 
ontvangen alle persberichten over activiteiten. De Nationaal Park gidsen worden 
voor alle Nationaal Park Drentsche Aa bijeenkomsten uitgenodigd. Hierdoor blijven 
ze op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en vullen ze hun kennis aan. Daarnaast 
worden speciale gidsenavonden georganiseerd waarop specifieke gidsenzaken 
worden besproken.
De coördinator verzorgt ook de opleiding van gastheren en -vrouwen en van de 
gidsen. Het leertraject voor gastheerschap voor gebiedsondernemers en andere 
aanbieders van communicatieproducten wordt de komende jaren voortgezet. Dit 
geldt ook voor het opleiden van Drentsche Aa-gidsen.
In ontwikkeling is een ‘Vrijwilligerskaart Drentsche Aa’: een overzichtskaart van 
het gebied waarop alle vrijwilligersorganisaties met hun werkterrein en contact-
gegevens zijn aangegeven. Deze kaart helpt bij onderlinge ondersteuning en 
verwijzing en is ook een hulpmiddel om de scholing te stroomlijnen.

Projectcommunicatie: essentiële rol partners

Het Overlegorgaan Drentsche Aa behandelt jaarlijks een groot aantal projectvoor-
stellen. De projecten lopen uiteen van onderhoud van houtwallen, beekherstel en 
de bouw van een vispassage tot dorpsomgevingsplannen. 
Het grootste deel van deze projecten wordt geïnitieerd en uitgevoerd door partners 
in de Drentsche Aa-organisatie. De inhoud van de projecten, de wijze waarop ze 
worden uitgevoerd en de manier waarop bewoners en andere betrokkenen er bij 
worden betrokken, zijn van doorslaggevend belang voor de perceptie van bewo-
ners, bezoekers en andere betrokkenen, en daarmee voor het bereiken van de 
doelstellingen van de Drentsche Aa-aanpak. Goede communicatie over de project-
en is dus een essentieel deel van het communicatiebeleid. 
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Van de partners vragen wij een actieve houding om de communicatie rond een 
project te plaatsen in het bredere verband van de aanpak van het Drentsche 
Aa-gebied. Het moet vanzelfsprekend worden om de link met het grotere geheel 
te leggen. Dit betekent onder meer tijdig informeren van en overleggen met de 
Drentsche Aa-organisatie en op effectieve wijze gebruik maken van de beschikbare 
Drentsche Aa-communicatiekanalen, zoals de website, Doorstroom, de digitale 
nieuwsbrief enzovoort. Het betekent ook dat het project en het projectgebied in 
communicatie-uitingen expliciet als onderdeel van het Drentsche Aa-gebied en de 
aanpak voor dit gebied worden benoemd.

Van iedere projectleider wordt gevraagd een communicatieparagraaf op te nemen 
in het projectvoorstel. Hierin komen geen lange betogen, maar puntsgewijs de 
opzet van de communicatie. In een vast stramien worden vermeld:

• doel van de communicatie;
• doelgroepen;
• keuze communicatiemiddelen;
• trekker van de communicatie (wie communiceert?);
• toedeling van de kosten.

Soms kan worden volstaan met één communicatiemiddel (bijvoorbeeld een bewo-
nersbrief). Gaat het om grote projecten met meerdere fasen, dan zijn verschillende 
vormen van communicatie nodig. Naast formele, wettelijke inspraakavonden zijn 
meer informele bijeenkomsten zoals inloopavonden in de meeste gevallen een 
goed middel. Daarbij is ruime gelegenheid voor vragen stellen van belang; betrok-
kenen waarderen vaak het contact met deskundigen.
Draagvlak zal altijd een punt van aandacht zijn, maar ook de communicatie in de 
uitvoeringsfase mag niet vergeten worden. In alle gevallen geldt: wees voorspelbaar 
voor de bewoners, geef tijdig informatie (ook bij vertragingen of tegenvallers), vier 
de mijlpalen en sluit het project goed af!
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 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 
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 18  De Zoom- Kalmthoutse Heide 
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De 20 Nationale Parken vertellen het verhaal van de Nederlandse natuur 
en het omliggende landschap. Landschap, natuur en onze identiteit zijn 
met elkaar verbonden. Bewoners en ondernemers die het verhaal van hun 
gebied ontdekken zijn trots op hun gebied.
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