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Geachte heer/mevrouw, 
 
Hierbij ontvangt u de Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0 zoals dat door het 
Overlegorgaan Drentsche Aa is vastgesteld.  
 
Deze landschapsvisie is het vervolg op de eerste landschapsvisie uit 2004 die heel 
goed heeft gewerkt: het Drentsche Aa-gebied ligt er prachtig bij, en ook na 12 jaar 
ligt de visie nog steeds bij veel partijen binnen handbereik en wordt er vaak naar 
verwezen. Het uitgebreide planproces in 2003-2004 met veel betrokkenheid van 
bewoners, belangengroepen en overheden heeft gezorgd voor een groot draagvlak 
in de streek, dat tot op de dag van vandaag voortduurt. 
In 2015-2016 is de landschapsvisie uit 2004 breed geëvalueerd (bewoners, 
deskundigen, studenten, en een fotovergelijking 2004-2015). Op basis daarvan is 
deze geactualiseerde versie gemaakt. Het Overlegorgaan wil voor de komende 10 
jaar graag verder met deze  geactualiseerde landschapsvisie als gezamenlijke 
inhoudelijke ambitie om de kwaliteiten van het Drentsche Aa-gebied te behouden 
en verder te ontwikkelen. 
 
Kwaliteit 
Kwaliteitsborging is een punt van aandacht. Het Drentsche Aa-gebied is nog steeds 
prachtig en zijn status als Nationaal Park, Natuurnetwerk Nederland en 
Natura2000-gebied meer dan waard. Er zijn de afgelopen 12 jaar geslaagde grote 
en kleine projecten gerealiseerd. Toch worden in de dagelijkse gang van zaken, 
met de beste bedoelingen, projecten gerealiseerd waar meer uitgehaald had 
kunnen worden, of die beter recht hadden kunnen doen aan het gedachtegoed van 
de landschapsvisie. Daarom is in deze geactualiseerde versie van de 
landschapsvisie ook een aantal procesmatige voorstellen opgenomen en 
een actievere uitvoeringsparagraaf. 
Het motto ‘behoud door ontwikkeling’  blijft een centraal thema voor de 
landschapsvisie. Bij ‘behoud door ontwikkeling’ zijn de bestaande landschappelijke 
kwaliteiten het vertrekpunt voor de visie, die laat zien hoe nieuwe ontwikkelingen 
kunnen bijdragen aan een leefbaar en herkenbaar landschap. Een landschap 
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waarin het goed toeven is voor boeren, burgers en buitenlui. Een landschap dat niet 
op slot wordt gezet maar waarin nieuwe ontwikkelingen een bijdrage leveren aan 
de toch al fenomenale kwaliteiten.  
 
Een landschap dat dankzij eeuwenoude menselijke beïnvloeding is geworden tot 
wat het nu is. En waarin het, mede door vernieuwende ontwikkelingen, ook in de 
toekomst prettig werken, wonen en recreëren is met een hoge belevingswaarde. 
Hoe dat voor het gehele stroomgebied van de Drentsche Aa - ruim 34.000 hectare 
van bron tot benedenloop - kan worden vormgegeven, is in deze visie beschreven, 
getekend en met illustraties verbeeld.  
 
Status  
De Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0 is een nadere uitwerking van het Beheer-, 
Inrichtings- en Ontwikkelingsplan Drentsche Aa 2.0 (BIO-plan 2012 - 2020) en geeft 
invulling aan de ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie. De Landschapsvisie is 
voor een belangrijk deel gericht op het ruimtelijk beeld van het Drentsche Aa-
gebied. Het is een visie waarmee ruimtelijke kwaliteit kan worden ingebracht bij 
diverse ontwikkelingen en projecten. Eventuele ontwikkelingen moeten zo vorm 
krijgen dat de kwaliteit en identiteit van het landschap wordt verstrekt. De 
Landschapsvisie Drentsche Aa is een bouwsteen voor toekomstige ruimtelijke 
plannen en besluiten van de partners uit het Overlegorgaan. Zij zullen de 
Landschapsvisie Drentsche Aa betrekken bij hun reguliere taken.  
 
Uitvoering 
Dankzij het feit dat deze visie niet alleen blijft hangen in relatief abstracte termen, 
maar ook een overzicht van op uitvoering gerichte projectvoorstellen bevat, kunnen 
alle partijen die betrokken zijn bij het wel en wee van het landschap van de 
Drentsche Aa onmiddellijk aan de slag om een bijdrage te leveren aan het beoogde 
‘behoud door ontwikkeling’. Naast het BIO-plan (2012 - 2020) geeft de 
Landschapsvisie Drentsche Aa daarmee sturing aan de inzet van menskracht en 
middelen via concreet benoemde projecten. De komende jaren wordt zo gewerkt 
om de beleving en de kwaliteit van het Drentsche Aa-gebied te versterken. 
Samenwerking met de dorpen en overige betrokkenen is een vanzelfsprekend 
uitgangspunt.  
 
Aan alle partners die in het Overlegorgaan zijn vertegenwoordig vragen wij 
nadrukkelijk initiatief en inbreng:  

• Wat gaat uw organisatie met de Landschapsvisie Drentsche Aa doen en dan 
met name, welke initiatieven/projecten (hoofdstuk 7 – Uitvoering) bent u bereidt 
op te pakken. Het secretariaat zal de reacties verzamelen en het resultaat 
wordt besproken in het Overlegorgaan. De input van de partners zullen we 
gebruiken voor het opstellen van het Meerjarenprogramma van het Nationaal 
Park Drentsche Aa. 

• Zoals de ervaring de afgelopen 12 jaar heeft geleerd is het van wezenlijk 
belang dat ook bij partners uit het Overlegorgaan budget beschikbaar is voor 
cofinanciering van projecten. 

• De kwaliteitsborging van projecten moet allereerst integraal gebeuren vanaf de 
start tot de daadwerkelijke realisatie. Zie hiervoor de leidende principes uit de 
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Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0. Initiatiefnemers checken projectvoorstellen 
hieraan en bij twijfel wordt opgeschaald (zie hierna). Kwaliteit wordt 
gerealiseerd door binnen de eigen organisatie hier in het ontwerp, 
aanbesteding en uitvoering aandacht voor te hebben. Hiervoor dient ieder 
partner zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. De samenwerken partners in 
het Overlegorgaan hebben ook afgesproken om elkaar hierop – indien nodig – 
ook aan te spreken. 

• Afgesproken is daarnaast ook de ‘collectieve verantwoordelijkheid’ te 
organiseren voor kwaliteitsborging in het Drentsche Aa-gebied. Daarbij kan 
gedacht worden aan een kwaliteitsnetwerk (het verbinden van de vak- 
verantwoordelijken / deskundigheid binnen en buiten de eigen organisaties), 
koppeling aan het Kernkwaliteitenteam op het provinciehuis, en het op ad hoc 
basis inhuren of organiseren van externe expertise.   
 

Het secretariaat van het Overlegorgaan zal de voortgang volgen en de uitvoering 
van deze plannen evalueren.  
 
Mag ik ook u wederom uitdagen daar in de komende 10 jaar een bijdrage aan te 
leveren? Ik wens u veel leesplezier toe en heb vertrouwen in een constructieve 
inbreng van uw kant. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
H.R. Oosterveld,  
onafhankelijk voorzitter Overlegorgaan / Gebiedscommissie Drentsche Aa 
 
 
 
 


