Jaarverslag 2005
Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa
Een opsomming van resultaten/projecten als aanvulling op het jaarverslag 2004;
voor uitvoerige beschrijving van deze projecten zie het jaarverslag van 2004. In 2006
komt er weer een compleet jaarverslag.
1.

PROJECTEN

In 2005 is een vervolg gegeven aan de uitvoering van projecten, gefinancierd vanuit het NBELbestedingenplan en/of de subsidieregeling SGB (subsidie gebiedsgericht beleid) gecombineerd met EUmiddelen plattelandsontwikkeling (POP en LEADER).

1.1.

Afgerond in 2005 zijn de volgende projecten:

Project
Ontwerp knooppunt Oudemolen en
toegangspoort Noord
Landschappelijke inpassing recreatieterrein
Aanleg faunapassage Gieterstraat:

Totale
investering
11.000

Subsidie
11.000 NBEL

4.063
20.581

3.047 SGB
10.291 SGB

Herstel poelen en waardevolle bomen

15.313

11.485 SGB

Landschapsproject Diepstroeten

49.818

37.364 SGB

Cultuurhistorische wandelroute Deurzerdiep

22.610

16.958 SGB

5.650.000

2.825.000
ICES/EU/POP

Aanleg IBA’s buitengebied Aa en Hunze

124.795

Afkoppelen regenwater en saneren
riooloverstort Gasteren
Voorlichtingsmateriaal fruitbedrijf Goense
Stimulering streekproducten Drents Goed

582.190

28.200
77.934

31.824 SGB
21.216 POP
218.321 SGB
145.548 POP
2.250 SGB
18.145 SGB
8.710 LEADER
14.100 SGB
26.000 LEADER

13.380

6.690 NBEL

Herstel benedenloop Drentsche Aa

Leer-en werktraject op zorgboerderijen
Dorpsomgevingsplannen Anloo, Anderen en
Gasteren
IKK-uitwerking afrastering De Strubben

20.050
36.290

Bijdrage derden
geen
eigenaars
Gem. Aa en Hunze/
provincie
Landschapsbeheer
Drenthe (LBD)
LBDrenthe/ Gem.
Assen
Recreatieschap
Drenthe
w.s Hunze en Aa’s/
prov. Gr. en Dr./
regiofonds
Gem. Aa en Hunze/
eigenaren
Gem. Aa en Hunze
eigenaar
deelnemers
NAM/Rabo
Gem. Aa en Hunze/
provincie
SBB

Procesondersteuning Boeren en Natuur
Amerdiep

totaal
1.2.

53.750

6.709.974

26.875 SGB

Provincie/deelnemers

3.434.824

In 2005 in uitvoering zijn:
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

inventarisatie vuursteenvindplaatsen:inventarisatie van partikuliere verzamelingen en
beschrijving van vuursreenvindplaatsen onder leiding van Drents Plateau
landschappelijke inpassing Deurzerdiep: natuurvriendelijke oevers en plas-dras bermen;
opschonen oude meanders. Het project wordt in het voorjaar van 2006 afgerond
inrichting Dijkveld: 80 ha verschraling en peilverhogingen; extensieve begrazing ; recreatief
medegebruik (struinroutes). Afronding in voorjaar 2006
herstel oude meander Deurzerdiep nabij N33; nieuwe, ruime onderduiker onder N33,
aanbrengen cascade en opschonen en watervoerend maken van de oude meander (lengte van
ca 1,5 km). Afronding in voorjaar 2006
idem aanvullende maatregelen Oude Amerdiep, (ten oosten van Amen-Ekehaar) :
vervangen van een regelbare stuw door een stenen vispassage (cascade) en een
doorwaadbare plaats (voorde). Ook wordt bovenstrooms nabij de weg Amen-Grolloo de
waterinlaat naar de oude meander verbeterd, zodat de gehele basis-afvoer weer door de oude
loop kan worden geleid. Het project wordt in het voorjaar van 2006 opgeleverd.
Inrichting polder Horstmaat, peilaanpassingen op 30 ha, dempen afwaterende sloten en
aanbrengen ondiepe greppels. Er moet nog wel overeenstemming worden bereikt met een
particuliere grondbezitter in het gebied. Afronding verwacht in voorjaar 2006
aanleg vispassage 1e stuw Anreperdiep: herstel van de oude meander en het voor
optrekkende vissen passeerbaar maken van de stuw. Op deze wijze wordt ca 3.5 km natte
verbinding ontsloten. Oplevering in 2006.
ecologische verbindingszone Geelbroek-Deurzerdiep: een project, waarbij door het
wegnemen van barrières (stuwen) en een gemaal in de Anreeper Ruimsloot weer een
verbinding ontstaat tussen het natte gebied van Geelbroek en het beekdal van het Deurzerdiep.
Er worden hiervoor nieuwe beweegbare en passeerbare stuwen geplaatst. Project wordt
gefinancierd met middelen uit ICES en van het waterschap.
aanleg vispassage Oude Aa nabij Meerweg Haren: Het nieuwe gemaal aan de Meerweg
wordt voorzien van een visvriendelijke constructie om de vissen zonder beschadigingen langs
de gemaalpompen te geleiden. Het gemaal en deze vispassage zijn onderdeel van de
ecologische verbinding vanaf zee (Dollard) tot aan de bovenlopen van de Drentsche Aa.
inrichting knooppunt Oudemolen: het knooppunt Oudemolen is het eerste in de reeks van
toegangspoorten en knooppunten van het Levend Bezoekers Netwerk. De voorbereidingen zijn
in 2005 getroffen. Over het ontwerp van het knooppunt is uitvoering overlegd met de betrokken
bewoners van Oudemolen. Uitvoering zal in het voorjaar van 2006 plaats vinden.
landbouw ”beste praktijk onder en boven maaiveld”: een project voor alle SGB-gebieden in
Drenthe: in Drentsche Aa-gebied zijn 10 deelnemers. Het project is in 2004 gestart en wordt in
2006 afgerond.

•

•

Bedreven Bedrijven Drenthe: in 2001 met veertig bedrijven van start gegaan. Vanaf 2004 zijn
er in het Drentsche Aa-gebied twee studiegroepen actief in de omgeving van Rolde en
Zuidlaren. Afsluiting van het totale project is in het voorjaar van 2006.
Inrichting Holmers-Halkenbroek , verschraling en afgraven van 25 ha landbouwgrond en
inrichten als retentiegebied en dempen watergangen in aanliggend bosgebied. Project wordt in
het voorjaar van 2006 opgeleverd.

Projecten Staatsbosbeheer in 2005 in het Drentsche Aa-gebied:
• Paardenkop. In de boswachterij Grolloo is dit voormalige veen open gekapt. Een voedselrijke,
veraarde toplaag is afgegraven. Daarmee is de relatie met het Witte Veen hersteld.
• Elperstroom. In 2005 is het waterschap Reest en Wieden gestart met de voorbereiding van het
Water-op-Maat-project. Elperstroom. Staatsbosbeheer heeft de inrichting van een aantal percelen
hieraan gekoppeld. Met het totale project dat in 2006 wordt uitgevoerd, wordt het herstel van dit
beekdalsysteem bereikt. Dit draagt bij aan de instandhoudingsdoelen van het Natura2000-gebied.
• Homanshof. In 2005 is gewerkt aan een nieuwe video voor het informatiepunt Homanshof in
Anloo. Tevens is een plan in ontwikkeling voor de inrichting van de Homanshof. Daarmee wordt
de Homanshof weer een volwaardig onderdeel van het Levend Bezoekers Netwerk.
• Overlevingsplan Bos en Natuur. In het kader van OBN zijn in de boswachterijen enkele
projecten uitgevoerd gericht op herstel van heide en veentjes.

2.

Overige ontwikkelingen en acties

2.1

Algemeen
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

infopaneel Kymmelsberg, april 2005 geplaatst
infopaneel in Homanshof, april 2005 geplaatst
twee succesvolle bewonersdagen
geslaagde pilot cursus Gastheerschap voor ondernemers (vier avonden)
verbreding opdracht en samenstelling Landinrichtingscommissie Drentsche Aa. De LIcie als
uitvoeringsorgaan van het Overlegorgaan voor BIO-plan, Integrale Kansenkaart en
Landschapsvisie.
SNP-folder Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa (bruidschat LNV)
Stroomgebied Drentsche Aa aangewezen als Nationaal Landschap vanuit de Nota Ruimte
Onderwijsproject 6 maart tot en met 21 oktober,
50 'reguliere' NBEL excursies olv Drentsche Aa gidsen
20 gehonoreerde externe excursieaanvragen olv Dr Aa gidsen
frequent websitebezoek (zie grafiek)
10 oktober waren de Drentsche Aa gidsenmappen gereed (naslagwerk voor de gidsen); tijdens
gidsenavond van 11 oktober uitgereikt.

2.2.

Informatieavonden etc. Drentsche Aa

datum
19-01-2005
03-02-2005
09-02-2005
10-02-2005
16-02-2005
03-03-2005
07-03-2005
23-03-2005
07-04-2005
09-04-2005
14-05-2005
28-05-2005
28-05-2005
23-06-2005
04-07-2005
16-07-2005
23-07-2005
21-08-2005
27-09-2005
08-10-2005
11-10-2005
16-11-2005

2.3.

onderwerp
Nieuwjaarsborrel DA-gidsen
Bijscholingsavond gidsen: Kniphorstbosch + excursie
Presentatie Knooppunt Oudemolen
Presentatie DOP Gasteren
Presentatie Midden-Delfland
presentatie gidsenavond
NBEL voorlichtingsavond voor jaarvergadering dorpsbelangen Schipborg
1e Inloopavond Overlegorgaan, Schipborg
2e inloopavond Overlegorgaan, Rolde
Drents Museum, NBEL stand 9-10 april museumweekend
Open dag De boer als Gastheer. Hiervoor is informatiemateriaal aangeleverd en
uitgeleend
1e bewonersdag NBEL(zuid)
materiaal geleverd voor stand open dag kaasmakerij Karwij te Rolde
Presentatie Van Hall instituut
Bijscholingsexcursie gidsen Eexterveld
NBEL stand Schaapscheerderfestival
Verhalen vertelavond Kymmelsberg
NBEL stand Prehistorische markt te Borger
Drentsche Aa-gidsen avond
2e bewonersdag (noord)
Bijscholingsavond Drentsche Aa-gidsen
Bewonersavond (Harry Huisman)

Het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa vertegenwoordigd

datum
27-01-2005
01-02-2005
17-02-2005
08-02-2005
01-02-2005
14-04-2005
31-05-2005
29-06-2005
19-07-2005
14-09-2006
16-09-2005
23-09-2005

onderwerp
Landbouwdiscussieavond gemeenteraad Aa en Hunze
Dorpsbelangen Balloo, “project Mooi zo, veilig zo”
Presentatie startbijeenkomst Project Infrastructuur In en Rondom Rolde (IIRR)
Bijwonen presentatie plannen Multifunctioneel Toeristisch Centrum Rolde
Dorpsbelangen Balloo, “project Mooi zo, veilig zo”
Uitreiking Harry de Vroome-penning
Meedenk-markt verkeer Rolde
Onthulling 1e vernieuwde borden boerenfietsroute
Voorlichting project Water op Maat Elperstroom
Informatieavond 10 Kansen Deurzerdiep
Pers-presentatie actieplan 10 kansen Deurzerdiep
Opening restauratie boerderij Kamps, Rolde

04-11-2005
16-12-2005
20-12-3005

3.

Farmers for Nature: internationale presentatie project Boeren voor Natuur Amerdiep
Opening project reconstructie en riolering Gasteren
Presentatie DOP,s: Anloo, Anderen en Gasteren

Knipselkrant 2005

Vanaf november 2005 is deze knipselkrant online op onze website, onder Actueel. Ligt nu ook weer stil.
Eerst moet toestemming worden gevraagd.
Drents Weidevlees laat het publiek proeven in Deurze
Boeren voor natuur in Amerdiep
Lezing over stenen, reuzen en reuzenstenen
Boeren zetten zelf in op natuurontwikkeling
Wat is nou mooier dan koeien langs de beek
Drentsche Aa meandert enkele kilometers langer
Wandelen door een rijk, maar onzichtbaar verleden
Boerderij Hagenend 3 winnaar van leerlingbouwplaatsprijs

Oostermoer – Noordenveld
Gezinsblad
Het Drenthe Jounaal
Dagblad van het Noorden
Dagblad van het Noorden
Dagblad van het Noorden
Dagblad van het Noorden
Hoogeveensche Courant

16 nov. 2005
10 nov. 2005
10 nov. 2005
8 nov. 2005
5 nov. 2005
2 nov. 2005
25 okt. 2005
26 sep. 2005

4. Website bezoek
Gemiddeld aantal bezoeken per dag per maand

www.drentscheaa.nl
230
210
190
170

Aantal

150
130
110
90
70
50
30
dec- m rt02
03

jun- s ep- dec- m rt03
03
03
04

jun- s ep- dec- m rt04
04
04
05
Maand

jun- s ep- dec- m rt05
05
05
06

jun06

5. Financiële verantwoording Nationaal beek- en esdorpenlandschap
Drentsche Aa

Bestedingen 2005 Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa
Project
Integrale Kansenkaart: afrastering perceel bij De Strubben
De boer als gastheer
Landschapsvisie Drentsche Aa: Landschapsplan Westeres Tynaarlo
PvA Levend bezoekersnetwerk: Kennisversterking verblijfsrecreatie
PvA Levend bezoekersnetwerk: extra inzet coördinator V&E
Verbeteren recreatieve ontsluiting: beekoversteek Wedbroeken
Uitvoeren V&E+C jaarprgramma: Pilot cursus Gastheerschap
Uitvoeren V&E+C jaarprgramma: Bewonersdagen
Uitvoeren V&E+C jaarprgramma: Diverse activiteiten / producten
Herinrichting Homanshof, Anloo
Bebordingsplan Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa
Knapzakroute Gasteren
Nieuwsbrief Doorstroom
Op Stap-krant 2005
Folders, promotiemateriaal
Onderhoud website
Kosten Overlegorgaan
Samenwerkingsverband Nationale Parken

Trekker / Opdrachtgever
Staatsbosbeheer
NLTO / DLG
gemeente Tynaarlo
werkgroep ECR
IVN
Staatsbosbeheer
IVN
IVN / werkgroep ECR
IVN / werkgroep ECR
Staatsbosbeheer /werkgroep ECR
Secretariaat
BOKD
werkgroep ECR / redactie
werkgroep ECR / redactie
Secretariaat
Secretariaat
Secretariaat
Secretariaat

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Uitgaven
6.210,00
9.978,00
5.000,00
5.950,00
20.000,00
6.000,00
17.570,00
2.820,00
7.750,00
5.000,00
34.456,00
7.350,00
15.133,00
22.281,00
359,00
1.099,00
5.619,00
1.174,00

stand van zaken juni 2006

TOTAAL

€

173.749,00

6. Besluitenlijsten 2005
BESLUITENLIJST d.d. 9 maart 2005
9e vergadering Overlegorgaan Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa
Besluit / Aktie
1. In de volgende vergadering van het overlegorgaan
wordt een aangepast plan, met financiële uitwerking
voor Knooppunt Oudemolen besproken.
2. Het Overlegorgaan stemt in met het jaarverslag 2004.
Het secretariaat maakt het verder definitief.
3. Het Overlegorgaan stelt een startbedrag beschikbaar
voor de voorbereidingsfase van het project
Kennisversterking Verblijfsrecreatie (fase 1). Hiermee
zijn de kosten van werving en coördinatie gedekt,
alsmede het organiseren van een startbijeenkomst voor
alle recreatie-ondernemers. Na terugkoppeling kan met
instemming van het Overlegorgaan in de vergadering
van 9 juni 2005 een besluit worden genomen over een
mogelijk vervolg-traject.
4. Het Overlegorgaan vraagt het secretariaat om een
notitie of presentatie voor te bereiden over de betekenis
van Nationale Landschappen uit de Nota Ruimte voor
het Drentsche Aa-gebied.

Door Wie?
secretariaat

Voor wanneer?
Voor 9 juni

secretariaat
secretariaat

Voor 9 juni

secretariaat

BESLUITENLIJST d.d. 9 juni 2005
10e vergadering Overlegorgaan Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa
Besluit / Aktie
5. Het Overlegorgaan stemt in met het definitieve ontwerp
voor de inrichting van knooppunt Oudemolen (locatie
Molensteeg) en adviseert positief over de SGBsubsidieaanvraag.
6. Het Overlegorgaan vraagt de projectgroep een ROformat/afwegingsmodel op te stellen: hoe wordt het
Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa
meegenomen in Ruimtelijk Ordeningsplannen en hoe
vindt afweging van belangen plaats.
7. Het Overlegorgaan neemt de rapportage
kennisversterking verblijfsrecreatie Nationaal beek- en
esdorpenlandschap Drentsche Aa (fase 1 voorbereiding
en werving) voor kennisgeving aan. Het project is
daarmee afgerond. In de september vergadering van
het Overlegorgaan zal een alternatieve bestemming

Door Wie?
secretariaat

Voor wanneer?

Secretariaat /
projectgroep

Secretariaat /
werkgroep
ECR

19 september
2005

voor de resterende budget worden voorgesteld.
8. Het Overlegorgaan stemt in met het project afrastering secretariaat
perceel ‘’Pieters’’, naast het Kniphorstbos, als uitvoering
van de Integrale Kansenkaart.
9. In de volgende vergadering van het Overlegorgaan
secretariaat
wordt de stand van zaken Samenwerkingsverband
Nationale Parken (SNP) geagendeerd.

19 september
2005

BESLUITENLIJST d.d. 19 SEPTEMBER 2005
11e vergadering Overlegorgaan Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa
Besluit / Aktie
10. Het Overlegorgaan vraagt aan gedeputeerde
Edelenbosch de gemaakte opmerking over de
projectnota landinrichting Drentsche Aa in te brengen
tijdens de CLG vergadering van 22 september a.s.
11. Het Overlegorgaan gaat akkoord met de voorbereiding
van de projecten Inrichtings- en beheerplan De
Strubben-Kniphorstbos en Landschapsherstelplan
Anlooër- en Amerdiepje. Dit gebeurt door Stichting
Landschapsbeheer Drenthe, in opdracht van
Staatsbosbeheer en in samenwerking met o.a.
Agrarische Natuurvereniging Meander en
dorpsbelangen.
12. Het Overlegorgaan stemt in met Integrale Kansenkaartproject Experiment compostering Meander, onder
voorbehoud instemming GS.

Door Wie?
Mw.
Edelenbosch

Voor wanneer?
22 september
2005

Secretariaat /
Staatsbosbeh
eer/ SLD

9 november
2005

Secretariaat /
NLTOprojecten
Secretariaat /
gemeente
Tynaarlo
secretariaat

9 november
2005

13. Het Overlegorgaan stemt in met de voorbereiding het
Landschapvisie-project: 'Landschapsplan Westeres
Tynaarlo
14. Het Overlegorgaan vraagt het secretariaat om een
projectvoorstel te maken voor de inzet van extra
menskracht voor het uitvoeren van het Plan van Aanpak
Levend bezoekersnetwerk Drentsche Aa.
15. Het Overlegorgaan stemt in met het projectplan
secretariaat
Bebording (in SNP-huisstijl) en gaat akkoord met de
uitvoering van fase 1 (plaatsing welkomstborden aan de
rand van het Nationaal beek- en esdorpenlandschap
Drentsche Aa).
16. Het Overlegorgaan stemt in met het projectvoorstel
Secretariaat /
Ontwikkeling model knapzakroute nieuwe stijl, proef
BOKD
Gasteren.

9 november
2005
17 november
2005

BESLUITENLIJST d.d. 17 november 2005
12e vergadering Overlegorgaan Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa
Besluit / Aktie

Door Wie?

17. Het Overlegorgaan stemt in met het voorstel van dhr.
Witvoet om het “vijf-sterren” bordje voor het mooiste
landschap van Nederland in de Homanshof in Anloo te
plaatsen.
18. Het Overlegorgaan ondersteund het initiatief van de
groep boeren uit het Amerdiep-project “Boeren voor
natuur”. In de volgende vergadering komt de voortgang
aan de orde.
19. Het Overlegorgaan stemt in met het projectvoorstel
Landschapsplan Westeres Tynaarlo en ziet de
resultaten van fase 1 met belangstelling tegemoet.
20. Het Overlegorgaan stemt in met het projectvoorstel
Natuurwerkplaats Anderen.
21. Het Overlegorgaan stemt in met het projectvoorstel
Inrichtings- en beheersplan De Strubben-Kniphorstbos.

Staatsbosbeheer

22. Het Overlegorgaan stemt in het Bestedingenplan
(begroting) 2006. Dit zal bij de minister van LNV voor
subsidie worden ingediend.
23. Het Overlegorgaan stelt het vergaderschema 2006 vast:
Maandag 13 februari om 20:00 uur
Woensdag 12 april om 10:00 uur
Donderdag 15 juni om 13:30 uur
Woensdag 1 november om 10:00 uur
jaarverslag 2005-juni.doc

Allen / secretariaat

Gemeente Tynaarlo

Gemeente Aa en
Hunze
Staatsbosbeheer /
Landschapsbeheer
Drenthe
Secretariaat

Voor
wanneer?

