21 september 2016, Bewonersavond Drentsche Aa,
Aa, Landschapsvisie 2.0
Aanwezig: plm 100 deelnemers

Opening Hendrik Oosterveld (voorzitter Overlegorgaan Drentsche Aa)
Doel avond:
• Delen concept-landschapsvisie
• Meningen/opmerkingen/suggesties
Presentatie door Berno:Strootman
Berno:Strootman (Landschapsarchitect):
Zie handout: http://www.drentscheaa.nl/documents/grote-projecten/landschapsvisie-drentsche-aa-20/presentatie-berno-strootman-bewonersbijeenkomst-def-21september2016-in-anloo.pdf

Evaluatie en terugkoppeling werkgroepen door Annemiek Berends (projectleider Provincie Drenthe).
Achterliggende documenten (fotovergelijking) zijn op website gezet:
http://www.drentscheaa.nl/documents/grote-projecten/landschapsvisie-drentsche-aa-2-0/evaluatielandschapsvisie-fotovergelijking-drentsche-aa-lr.pdf

Vragen/discussie onder leiding van Hendrik Oosterveld
Roelof Ebbing,
Ebbing Grolloo (boeren Amerdiep): pilot gestart in en uiteindelijk waren er geen financiën om uit te
voeren.
Antwoord Kees Folkertsma (gebiedscoördinator/secretaris): uiteindelijke oplossing was te duur. We
hebben daar van geleerd en zullen bij nieuwe pilots op voorhand scherper gaan sturen.
Geeske Warringa:
Warringa wat zijn dan de nieuwe pilots, welke kant willen we opgaan?
Antwoord Kees Folkertsma: onder andere beekbodem omhoog brengen op natuurlijke wijze.
Rein de Wilde,
Wilde Groepsaccommodatie in Anderen:
1. Groepsaccommodaties ontbreken in deelstudie waar ook Anderen in genoemd worden. Niet volledig
genoeg onderzocht.
Antwoord 1 Annemiek Berends: was studentenopdracht, is op eigen wijze uitgevoerd.
2. Ander punt: vernatting van landschap, water langer vasthouden. Vraag: moet dat het hele jaar door?
Vroeger waren hooilanden in kamertjeslandschap mooier. Neem hooilanden beter mee in
beheerplan.
Antwoord 2 Jori Wolf: openheid in beekdalen waar vernatting heeft plaatsgevonden is meegenomen
belangrijk aandachtspunt. Wordt nu meer op gestuurd.
Dhr.
Dhr. Frede
Frederik (Gieterveen):
1. Is er rekening gehouden met waterafvoer? Kees Folkertsma: Ja, vooral vasthouden in natuur.
2. Vergoedingen voor boeren? Willem Kastelein (waterschap Hunze en Aa’s): Vasthouden water vooral
waar natuurfunctie ligt. Is dat op landbouwgrond, dan is er compensatie. Waterschap bewaakt peilen.
Halbe Vogel:
Vogel Met zijn allen gaan beheren. Werd er vroeger meer aan beheer gedaan ?
Kees Folkertsma/Jori Wolf: Nee, wel wens vanuit dorpen om meer samen te gaan beheren.
Dhr. Schreuder:
Schreuder vrijwilliger van Nationaal Park Drentsche Aa: N.a.v. Into Nature de vraag of er
stellingname is over kunst in het gebied?
Berno: geen uitspraak daarover in de visie. Uitspraken op hoofdlijn van landschap.
Gaat om tijdelijke objecten, dan niet zo erg. Permanent, dan wèl probleem.

Dhr. Koster,
Koster volgens LTO, is deze visie 2.0 verkapte manier om landbouw uit gebied te krijgen. En dat
bepaalde gewassen niet meer mogen worden geteeld. Klopt dat?
Berno: Nee, visie doet geen nieuwe claims. Beekdalen zijn al grotendeels al natuur en geen nieuwe
natuuraanwijzingen.
Vanuit landschappelijk oogpunt, op essen wenselijk om daar granen te telen. Daar is het een
ambitie/wens, geen verplichting.
Roel Visser,
Visser LTO-noord: Wat is in dit verband de status van deze visie, hoe gaat deze doorwerken?
Kees Folkertsma: het zijn leidende principes. Overlegorgaan stelt visie vast. Iedere partner omarmt visie
en haalt er uit wat voor eigen organisatie van belang is. Alle partijen spreken commitment uit voor visie.
Landschapsvisie is geen juridisch middel, maar hulpmiddel. Sturing inzet menskracht en middelen.
Ko Vester (Schipborg-inwoner en statenlid): waar zijn fietspaden gebleven in dit verhaal?
Annemiek: In Drenthe 6 miljoen voor fietspaden, moet fietsprovincie nr 1 worden.
Berno: Ja, maar manier van uitvoering (maatvoering en ligging) van belang. Let op! Plek en maatvoering
erg belangrijk
Jan Plat,
Plat Rolde: toelaatbaarheid van duurzame energieopwekking? Windmolens en zonnepaneelweides
Berno: Visie spreekt zich niet direct uit. Zal worden toegevoegd in Landschapsvisie Drentsche Aa
Roelof Ebbing
Ebbing:
ng Niet meer in kerk vergaderen: zit niet goed.

Luit Hummel (BOKD), namens bewoners
Samen beheren vanuit project Drents Groen (BOKD en Landschapsbeheer Drenthe). Methode die al meer
ingezet is, bv in Valthe.
Vervolg: starten met drie dorpen vanuit dit programma in 2017.
Annemarie Meijer:
Meijer welke drie dorpen?
Luit: We hebben drie dorpen op oog, maar kan ze nog niet noemen, maar dorpen kunnen zich melden.
Andere vraag: Kunnen we ons nog melden?
Luit: Jazeker! Graag zelfs.
Als dorp zich aanmeldt, is financiering dan geregeld? Wordt er budget van dorp gevraagd?
Luit: Financiering wordt aan gewerkt, dorp hoeft alleen uren te leveren.

Hendrik: vervolgproces en afsluitend.
• 22 sept: projectgroep
Advies aan Overlegorgaan d.d. 24 oktober a.s. (vaststelling)
• Actieve terugkoppeling aan bewoners: zie http://www.drentscheaa.nl/documents/groteprojecten/landschapsvisie-drentsche-aa-2.0-2016-2025.xml?lang=nl
• Inrichtingsvisie beekdal Drentsche Aa verder uitwerken met betrokkenen: Samen, integraal en bij
inrichtingsprojecten in detail.

