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Nr. Naam Reactie Antwoord 

1. Jan 

Sikkema 

In de webinar hoorde ik Jaap Verhulst zeggen, dat het voor het publiek duidelijk moet 

zijn, waar zij zich bevinden. Ik stel daarom voor om bordjes te plaatsen, waar de beken 

wegen kruisen. De naamgeving van de beken moet dan wel historisch verantwoord zijn. 

Dit wil nog al eens fout gaan. Ikzelf ben bezig dit al te doen voor de bovenlopen (3) 

binnen de boermarke Grolloo. 

 

 

 

 

 

 

 

Het duurt nog een aantal jaren eer dat de bovenlopen van het bekenstelsel meanderend 

worden gemaakt. Ik stel voor in de tussentijd de schouwpaden in te zaaien met 

akkerrand bloemen en deze toegankelijk te maken voor wandelaars. Het kadaster zou 

de perceelgrenzen voor het waterschap moeten aangeven. Ik doel hier de bovenlopen 

van het Amerdiepje vanaf Halkenbroeken, het Grolloerdiepje vanaf de Uteringsweg en 

het Oosterdiepje vanaf het fietspad naar de Koestukken. Dit zou het aanblik van het 

landschap aanzienlijk verbeteren en de beken als zodanig herkenbaar maken. (Ik heb 

dit al eens aan Hunze en Aa's voorgesteld en hierover gesproken met Wandelnet 

Drenthe.) 

Als Nationaal Park Drentsche Aa kunnen we deze suggestie 

op nemen in het MAP (H7) BIO-plan. Wel zal voor het 

plaatsen en onderhouden van dergelijke borden goede 

afspraken moeten worden gemaakt. Dit is namelijk niet iets 

wat het waterschap doet. Plaatsen van zulke naambordjes is 

geen onderdeel van hun beleid. Een andere optie zou 

kunnen zijn om hier op een digitale wijze invulling aan te 

geven. 

➔ Uw suggestie nemen wij op in het 

Meerjarenactieprogramma paragraaf 7.2.2 onder het thema 

water, zodat dit nader kan worden verkend 

 
Volgens het beleid van het waterschap mogen wandelaars 

over de maaipaden lopen die in eigendom zijn bij het 

waterschap en waarover geen nadere afspraken zijn 

gemaakt over al of niet openbaar betreden. Het waterschap 

neemt echter geen extra maatregelen voor toegankelijkheid 

voor wandelen (zoals bijvoorbeeld extra maaien). Wel 

kunnen eventueel afspraken worden gemaakt met het 

waterschap over nader beheer voor wandelen dat wordt 

uitgevoerd door andere partijen. 

De maaipaden zijn in de eerste plaats bedoeld voor toegang 

van onderhoudsvoertuigen voor het onderhoud van de 

naastliggende watergang. De vegetatie op het maaipad 

moet deze functie faciliteren. Akkerrandbloemen zijn daar 

over het algemeen minder geschikt voor. 

2. Bernard 

Hanskamp 

Veel relevante informatie met vooral de onderliggende bijlagen, water als duurzaam 

fundament, compliment!  

 

Ideeën en mijn voorstellen zijn:  

 

https://www.drentscheaa.nl/bioplan
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1. Afmaken hermeandering vanaf 

bron Elp, weer stromende 

kronkelende zuurstofrijker en 

schoner hoofdstroom en 

zijstromen, met prioriteit en 

snelle aanpak Gat bij Ekehaar 

en Marsen Nijlande najaar 

2021 opnemen in NNN 

 

De realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een 

opgave van de Provincie Drenthe. Vanuit het Programma 

Natuurlijk Platteland wordt hier onder leiding van de 

Bestuurlijke Adviescommissie Drentsche Aa door Prolander 

aan gewerkt. Het Overlegorgaan heeft hierin geen opdracht. 

 

➔ Uw suggesties worden doorgegeven aan de Provincie 

Drenthe. 

 

2. Geen akkerbouw in laagste delen niet aan de hoofd- en zoveel als mogelijk niet 

langs de zijstromen 

Via het deelproject Transitie Landbouw wordt samen met de 

sector gewerkt aan een natuurinclusieve landbouw, passend 

bij de specifieke bodem- en grondwatergesteldheid van het 

beek- en esdorpenlandschap. Deze suggestie past tevens in 

het klimaat robuust maken van het Drentsche Aa-gebied. 

3. Geen uitbreiding teelten van lelies en bollen en nu meteen naar milieuvriendelijker 

teelt van het reeds huidige nog beperkte areaal (Nu opnemen in monitoring naar 

2023) 

Het Overlegorgaan deelt de zorgen over toename van 

intensieve teelten zoals lelies en bollen. De inzet van het 

Beheer-, Inrichtings- en Ontwikkelingsplan Drentsche Aa 

(2021 - 2030) is dan ook gericht op een natuurinclusieve 

landbouw als voedselproducent. Via het vijfjaarlijkse 

monitoringsprogramma worden de ontwikkelingen gevolgd. 

In 2023 staat inderdaad de volgende ronde gepland. 

4. Op veel grotere schaal bemonsteren, op meer plaatsen zoals prioriteit bij uitstroom 

vanuit De Berkers naar aangrenzende N2000 in Deurzerdiep (NU opnemen in 

monitoring naar 2023, strijdigheid met uitspraak Hof in uitspraak/rechtszaak Uffelte) 

 

Via het Uitvoeringsprogramma oppervlaktewaterwinning 

Drentsche Aa (UPDA) werken de Provincie Drenthe, 

Waterschap Hunze en Aa’s en het Waterbedrijf Groningen 

https://www.drentscheaa.nl/bioplan
https://www.drentscheaa.nl/projecten/projecten-programma/
https://www.drentscheaa.nl/projecten/lopende-projecten-0/impuls-nationaal/transitie-landbouw/
https://onzedrentscheaa.nl/
https://onzedrentscheaa.nl/
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aan de Drentsche Aa als schone bron voor drinkwater. We 

staan aan de vooravond van de afronding van dit 

programma én aan het begin van een nieuwe invulling van 

dit programma. Het lijkt erop dat de huidige doelstelling niet 

geheel wordt gehaald. Naast waterkwaliteit zijn 

klimaattrends en de daaruit voortvloeiend transities op het 

gebied van landbouw, energie, natuur en water nieuwe 

elementen voor een UPDA 2022-2027. Hierin zullen recente 

(beleids)ontwikkelingen worden meegenomen. 

5. Afmaken van mijn Biografische Schetsen Drentsche Aa en gratis beschikbaar 

stellen voor Overlegorgaan en alle partners, inclusief Arcadis + Aanbod gratis 

presentaties en excursies 100 jaar Drentsche Aa met gratis beschikbaar stellen 

bestanden inclusief voor Arcadis 

Dit is een mooi aanbod en daar willen we zeker als 

Nationaal Park Drentsche Aa gebruik van maken. Misschien 

wel in het kader van het 20-jarige jubileum in 2022. 

6. In bijlage hoort (mist nu) geldend bestemmingsplannen buitengebied zoals met 

name Aa en Hunze 2018 thuis. Nu worden er werken uitgevoerd voor lelieteelt die 

op basis van geldende regels een omgevingsvergunning vereisen, doch niet 

zichtbaar is gemaakt. 

Het opnemen van een bestemmingsplan in het Beheer-, 

Inrichtings- en Ontwikkelingsplan Drentsche Aa (2021 - 

2030) past niet in de aard van het plan. 

3. Wytse 

Sikkema 

Ik heb de volgende vraag: tot voor kort kon je een mooi rondje Eldersloo lopen (zie 

kaartje) maar dat gaat nu niet meer. Rondje Eldersloo: 

Als Nationaal Park Drentsche Aa vinden we dit een 

sympathiek voorstel. Als er een partij is die het bruggetje wil 

plaatsen, beheren en onderhouden dan kunnen daar in 

principe afspraken over worden gemaakt om toestemming 

(een vergunning) van het waterschap te krijgen voor 

plaatsing van een bruggetje. 

➔ Uw suggestie nemen wij op in het 

Meerjarenactieprogramma paragraaf 7.2.2 onder het thema 

‘wonen en leefbaarheid’. 

 

➔ Daarnaast zullen we uw verzoek ook neerleggen bij de 

Bestuurlijke Adviescommissie Drentsche Aa / Prolander, met 

verzoek dit uit te werken in het deelproject Deurzerdiep-

Anreep-Eldersloo. 

https://www.drentscheaa.nl/bioplan
https://www.drentscheaa.nl/projecten/projecten-programma/projecten/deurzerdiep/anreep-eldersloo/
https://www.drentscheaa.nl/projecten/projecten-programma/projecten/deurzerdiep/anreep-eldersloo/
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Een paar jaar geleden 

heeft waterschap Hunze 

en Aa's de houten brug 

over het Amerdiep 

verwijderd, waardoor je dit 

rondje niet meer kan 

lopen. Aan de oostkant 

van het Amerdiep is het 

land niet begaanbaar en 

loopt er 's zomers vee. Dit 

rondje was altijd in trek bij 

plaatselijke bewoners en 

ook lange 

afstandswandelaars 

maakten er gebruik van. 

Ook was het een goede 

locatie voor excursies om 

alle aspecten van het beekdal in relatie met de Drentse ontginningsgeschiedenis te 

zien. Is er een mogelijkheid om hier weer een eenvoudig voetgangersbruggetje te 

plaatsen? Liefst niet zo'n groot ijzeren geval maar een eenvoudig houten voetbruggetje. 

Wie moeten we hiervoor aanschrijven? Het waterschap? Binnen enkele jaren wordt ook 

dit deel van het Amerdiep heringericht; misschien levert dit ook de mogelijkheid om het 

bruggetje te herplaatsen, en misschien kan dan ook het oude kerkenpad hersteld 

worden. 

 

Bij de verdere herinrichting van De Hemmen zouden mijn vrouw en ik graag mee willen 

denken/praten. Zij heeft dit gebied bestudeerd als onderdeel van haar 

natuurgidsenopleiding. 

Uw aanbod om mee te denken over een inrichtingsplan 

wordt zeer op prijs gesteld. Door Prolander zal hier t.z.t. 

graag gebruik van worden gemaakt. 

4. Gerard 

Scholtens 

Naar aanleiding van uw uitnodiging voor een inloopmoment, waarbij gelegenheid wordt 

geboden voor het stellen van vragen over het eindconcept BIO-plan Drentsche Aa, 

maken wij graag schriftelijk gebruik. Waarom biedt u alleen gelegenheid voor het stellen 

van vragen, ligt alles al vast? Bent u van mening dat slechts hier en daar iets 

verduidelijkt moet worden, zodat de bewoners het begrijpen? Allereerst willen we 

Het reactieformulier Beheer-, Inrichtings- en 

Ontwikkelingsplan Drentsche Aa (2021 - 2030) - waarvan u 

gebruik heeft gemaakt – voorziet in de mogelijkheid voor een  

schriftelijke inbreng. Voordat het definitief wordt vastgesteld 

zijn een webinar en de twee inloopbijeenkomsten op 26 en 

https://www.drentscheaa.nl/bioplan
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opmerken dat het een goede zaak is, dat er opnieuw wordt nagedacht over de 

Ontwikkeling, de Inrichting en het Beheer van ons prachtige gebied. 

 

Helaas moeten we na bestudering constateren, dat het rapport niet aansluit bij de 

problemen en de dynamiek van deze tijd. Bij een eerste lezing lijkt het of recht wordt 

gedaan aan alle betrokken partijen, waar weinig tegenin te brengen lijkt. Nadere 

bestudering leert echter dat alles nog gebaseerd is op het gedachtegoed van de “oude 

economie”, groei, meer, meer, meer. In het rapport wordt iedereen te vriend gehouden, 

om vooral volgens het oude gedachtegoed door te kunnen gaan. Ook de naamgeving 

BIO-plan is suggestief en goedkoop. De wereld vraagt nadrukkelijk om een nieuwe en 

andere Ontwikkeling en vervolgens hoe we dat Inrichten en Beheren. OIB-plan is 

daarom een veel passender aanduiding. In het rapport wordt duurzaamheid erg 

belangrijk gevonden en dat wordt dan als volgt weergegeven: 

We willen Economisch vitaal zijn, Ecologisch houdbaar en Sociaal aanvaardbaar 

Veel juister zou zijn: Ecologisch vitaal, Sociaal aanvaardbaar en Economisch houdbaar  

 

De praktijk van alledag leert pijnlijk dat nastreven van groei een heilloze en eindige weg 

is. We moeten meer één worden met de natuur. Ecologie en Biologie zijn hierin de 

nieuwe pijlers, dat betekent dat de eerste en meeste aandacht naar de natuur moet 

gaan. Landbouw/veeteelt en natuur moeten veel dichter bij elkaar worden gebracht. Het 

natuurbeheer wordt hierdoor goedkoper en de landbouw/veeteelt kan hierdoor sneller 

verduurzamen. In ons gebied is biologische landbouw/veeteelt met een korte keten, 

producent-consument, een must. Juist in een Nationaal Park moet voorop gelopen 

worden. Het rapport maakt op geen enkel onderdeel hierin een spraakmakende keuze. 

Het is pappen en nathouden en in een reeks van jaren een beetje minder vergif (sorry: 

gewasbeschermingsmiddel) en een beetje minder kunstmest. 

 

Dit geldt ook voor de recreatie. Volgens de oude economie moeten we Drenthe 

promoten, de natuur kan vermarkt worden met meer horeca, meer B&B’s, meer 

recreatiewoningen, betonnen fietspaden, ruiterpaden, ATB routes, houtverkoop voor 

biomassa, en ga zo maar door…Nergens in het rapport wordt stilgestaan bij de 

keerzijde van deze groei en promotiecampagne, terwijl dit juist het moment zou moeten 

zijn om tot bezinning te komen. Het is niet 5 voor 12, maar 5 over 12! 

28 oktober 2021 georganiseerd. Tevens waren, zo goed en 

zo kwaad als het kon vanwege de coronamaatregelen, de 

openbare vergaderingen van het Overlegorgaan via een 

videoverbinding voor belangstellenden te volgen. Op de 

website van het Nationaal Park Drentsche Aa is dit proces 

terug te zien: https://www.drentscheaa.nl/bioplan    

 

De partijen in het Overlegorgaan Drentsche Aa hebben de 

afgelopen periode aan het Beheer-, Inrichtings- en 

Ontwikkelingsplan Drentsche Aa (2021 - 2030) gewerkt en 

zijn tot dit compromis gekomen. U leest dit ook in de teksten. 

Toch is de ‘stip op de horizon’ weldegelijk uitdagend en 

hebben de partners in het Overlegorgaan uitgesproken daar 

gezamenlijk de komende jaren naar toe te willen werken. 

Deze wil om samen te werken is de kracht van het Nationaal 

Park Drentsche Aa. Dat wil niet zeggen dat alle problemen 

daarmee kunnen worden aangepakt, maar met vele kleine 

stapjes kun je ook ver komen. Daarnaast wordt bij alle 

uitvoeringsprogramma’s die plaatshebben in het Nationaal 

Park Drentsche Aa vanuit de Provincie Drenthe niet alleen 

rekening gehouden met, maar worden ook zoveel mogelijk 

de Drentse Kernkwaliteiten en de ruimtelijke kwaliteit 

versterkt. Deze zijn benoemd en geborgd in de Provinciale 

Omgevingsvisie en Omgevingsverordening Drenthe en 

kennen in het Nationaal Park Drentsche Aa een hoog 

provinciaal belang. 

 

Uw tekstuele suggestie om voortaan Ontwikkeling, 

Inrichtings- en Beheerplan (OIB-plan) te schrijven nemen we 

niet over. Nationale Parken hebben traditioneel een Beheer- 

en Inrichtingsplan. Voor het Nationaal Park Drentsche Aa, 

met zijn verbrede doelstelling is, daar in 2002 Ontwikkeling 

https://www.drentscheaa.nl/bioplan
https://www.drentscheaa.nl/bioplan
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De waterkwaliteit, luchtkwaliteit en de bodemkwaliteit krijgen in dit rapport volstrekt 

onvoldoende aandacht. In ons Nationaal Park is een gesubsidieerde akkerrand van een 

paar meter breed een doekje voor het bloeden, als het om de waterkwaliteit gaat. De 

makers van dit rapport moeten toch ook weten dat er andere maatregelen nodig zijn, 

nog los van wat deze akkerrand betekent voor de sterfte van insecten. 

Wij hopen met deze reactie op het BIO-plan het tij nog te kunnen keren. 

 

Wij zijn er ons van bewust dat het maken van een rapport, dat beter aansluit bij de 

wereldproblemen van deze tijd, moed vereist!  

aan toegevoegd. Vandaar de afkorting BIO-plan, die 

inmiddels als 20 jaar wordt gebruikt. 

Uw voorstel om voortaan te schrijven Ecologisch vitaal, 

Sociaal aanvaardbaar en Economisch (vol)houdbaar (een 

andere volgorde) nemen we over. 

➔ Aanpassen tekst op blz. 18  

 

 

 

Via het deelproject Transitie Landbouw wordt samen met de 

sector gewerkt aan een natuurinclusieve landbouw, passend 

bij de specifieke bodem- en grondwatergesteldheid van het 

beek- en esdorpenlandschap. Zie hiervoor ook het verslag 

‘Werkplaats Klimaatadaptatie Drentsche Aa’ (bijlage 10).  

Er komt veel nieuw beleid op de sector af, zoals de nieuwe 

EU Green Deal en het Gemeenschappelijke 

Landbouwbeleid (GLB), de landelijke vertaling daarvan in 

het Nationaal Strategisch Plan, het 7e Nitraat Actie 

Programma en een (gebiedsgerichte) Aanpak Stikstof. 

Samen met de landbouwers in het Drentsche Aa-gebied wil 

het Overlegorgaan deze transitie invulling geven. Dit vraagt 

om een lange adem, waarbij vanuit een robuust 

klimaatbestendig water- en natuursysteem – dat geschikt is 

voor drinkwaterwinning – gezocht wordt naar een duurzaam 

perspectief voor landbouw. 

 

Via het deelproject Duurzaam Toerisme wordt samen met de 

sector gewerkt aan een goed bezoekersmanagement, 

waarbij kwetsbare delen van het Nationaal Park Drentsche 

Aa worden ontzien. Een belangrijke wijziging in het denken 

over bezoek is de transformatie van toerisme als doel (meer 

bezoekers, meer bestedingen) naar toerisme als een middel 

dat kan bijdragen aan lokale opgaven en ambities. Uw 

https://www.drentscheaa.nl/bioplan
https://www.drentscheaa.nl/projecten/lopende-projecten-0/impuls-nationaal/transitie-landbouw/
https://www.drentscheaa.nl/projecten/lopende-projecten-0/impuls-nationaal/duurzaam-toerisme/?handheld=true
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zorgen worden dus herkend en krijgen ook de benodigde 

aandacht. 

 

Via de 5-jaarlijkse monitoringsrapportage Drentsche Aa 

wordt alle beschikbare milieugegevens op een rij gezet. 

Specifiek op het thema (drink)water werken via het 

Uitvoeringsprogramma oppervlaktewaterwinning Drentsche 

Aa (UPDA) de Provincie Drenthe, Waterschap Hunze en 

Aa’s en het Waterbedrijf Groningen aan de Drentsche Aa als 

schone bron voor drinkwater. We staan aan de vooravond 

van de afronding van dit programma én aan het begin van 

een nieuwe invulling van dit programma. Het lijkt erop dat de 

huidige doelstelling niet geheel wordt gehaald. Naast 

waterkwaliteit zijn klimaattrends en de daaruit voortvloeiend 

transities op het gebied van landbouw, energie, natuur en 

water nieuwe elementen voor een UPDA 2022-2027. Hierin 

zullen recente (beleids)ontwikkelingen worden 

meegenomen. 

 

https://www.drentscheaa.nl/bioplan
https://provdrenthe.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=b3a9ac90fb19426f9fcd96183d4de998
https://onzedrentscheaa.nl/
https://onzedrentscheaa.nl/

