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Polder Lappenvoort

· 62 ha functiewijziging *)
· 179 ha inrichting *)

*) ha zijn al opgenomen in totaal

N2000 Elperstroom

· 69 ha functiewijziging *)
· 116 ha inrichting *)
· 0,9 milj PAS maatregelen;  

hydrologie en inrichting, 
onderzoek, monitoring en 
beheer

*) ha zijn al opgenomen in totaal
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12.1 Elperstroom

Gezamenlijk aanpak met 
provincie Groningen

Natuur
Water

Vri jetijdseconomie Landbouw

Leefbaarheid

benutten

beleven 

beschermen

Drentsche Aa
Het best bewaarde beek- en 

esdorpenlandschap van West-Europa 
met hoge landschappelijke en 

natuurlijke waarden. Een compleet 
stroomgebied van bron tot 

benedenloop ontwikkelen tot 
klimaatbestendig robuust water- en 

natuursysteem geschikt voor 
drinkwaterwinning, verweven met 

natuurinclusieve landbouw en 
recreatief aantrekkelijk

 

Uitvoering 
Rijk en EU 

afspraken en 
wetten

Uitvoering 
Rijk en EU 

afspraken en 
wetten

Concept versie 
7 juni 2018

Koppelkansen Beleven en benutten

N2000 + PAS + NNN + KRW + WB21 

· TOTAAL 594 ha functiewijziging + bestuurlijke reservering
· TOTAAL 1.562 ha inrichting + bestuurlijke reservering
· 19,5 milj PAS maatregelen;  hydrologie en inrichting, onderzoek, 

monitoring en beheer
· KRW maatregelen - verbeteren van ecologische waterkwaliteit
· X km natuurvriendelijke oevers
· Y vispassages 
· Z km beekbodem-verhoging

Nationaal Park Drentsche Aa – van brongebied tot 
benedenloop à Levend bezoekersnetwerk Drentsche Aa 2.0

Concepten voor Natuur en gezondheid

Pilot Streekbeheer, Stroomdalboerderij Drentsche Aa en 
Natuurinclusieve landbouw

Systeemherstel Drentsche Aa
Hydrologisch herstel van het beeksysteem Drentsche Aa;

 natuurlijk, klimaatbestendig en geschikt voor 
drinkwaterwinning: 

Realiseren opgaven Natura2000, PAS, NNN, KRW en WB21

Benedenloop:
Combinatie van een weids en open 

beekdal en complexen 
van grasland, bosjes, 

moeras en water

Witterveld
Beheermaatregelen door 
ministerie van Defensie

Amerdiep

· 150 (?) ha functiewijziging
· .. ha inrichting

KRW maatregelen - verbeteren 
van ecologische waterkwaliteit
· 2 km hermeandering
· Natuurlijke afwatering 
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11.11 Geelbroek
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Regie op grondopgave

11.1 Westerse Diep

11.2 Zeegserloopje

X.x Witterveld (minDefensie)

11.3 Schipborgerdiep

Gasselterveld - Boomkroonpad

Hart van Drenthe – Natuurlijk boslandschap

Brongebied
Hydrologisch herstel koppeling 

middenloop – Hart van Drenthe: 
(elleboog) Amerdiep 

11.10 Deurzerdiep -
Anreeperdiep (2015)

Landbouwstructuurversterking

onderzoek

voorbereiding

uitvoering

nog op te starten

Faunapassage A28Landbouwstructuurversterking

Elperstroom
Behoud en herstel kalkmoeras en 

heischraal grasland. 

11.12 Witterdiep

11.5 Gastersche Diep

11.6 Rolderdiep

11.7 Anderschediep

11.8 Taarloosche Diep / 
Loonerdiep

11.4 Anloërdiep

11.9 Deurzerdiep (Schieven)

Fietssnelweg Assen-Groningen

9.1 Polder Lappenvoort X.x Amerdiep

Landbouwstructuurversterking afgerond

Landschap

Educatie

N2000 Witterveld

· X ha inrichting
· 0,3 milj PAS maatregelen;  

hydrologie en inrichting, 
onderzoek, monitoring en 
beheer

Drinkwater
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