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De Gebiedsvisie Drentse Aa is de eerste van een fraai

vormgegeven serie van tien gebiedsvisies Natuur, Bos en

Landschap (NBL) voor geheel Drenthe. De rapporten worden

onder gezamenlijke verantwoordelijkheid opgesteld en

uitgegeven door de provincie Drenthe en de Directie Noord

van het ministerie van LNV. De eerstvolgende rapporten die

zullen uitkomen zijn die voor de Hunze-Veenkoloniën, de

Reest en Vledder-Wapserveense Aa.

In het Structuurschema Groene Ruimte (1992) is
opgenomen dat het rijles- en provinciale natuur-,
bos-, en landschapsbeleid concreet wordt uitge-
werkt in gebiedsvisies NBL. In een gebiedsvisie
wordt geen nieuw beleid voorgesteld, maar worden
eerder vastgestelde doelstellingen van het rijk
(Natuurbeleidsplan, Bosbeleidsplan, Nota
Landschap, Structuurschema Groene Ruimte) en
van de provincie (Streekplan, Natuurbeleidsplan,
Waterhuishoudingsplan en Milieubeleidsplan) voor
het betreffende visiegebied uitgewerkt in concrete
voorstellen voor de inzet van instrumenten. Daarbij
wordt rekening gehouden met de wensen van ande-
re gebruiksfuncties zoals landbouw, recreatie,
wonen en verkeer en vervoer.
In de gebiedsvisies worden de belangrijkste ken-
merken van het gebied beschreven en op een kaart
aangegeven. Voor de korte termijn (5 a 10 jaar)
wordt voor de NBL-doelstellingen aangegeven hoe
de beschikbare middelen (beheersgelden, subsidies,
regelingen, aankoopgelden e.d.) kunnen worden
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gebruikt om de gewenste doelen te bereiken. Voor
de langere termijn wordt een streefbeeld gegeven
met eventuele wensen voor extra hectares en extra
in te zetten (subsidie)instrumentarium. Voor de
reeds bestaande, maar ook voor nog te verwerven
natuurgebieden en verbindingszones worden de
natuurdoelstellingen vertaald in zogenoemde
'natuurdoeltypen'. Dit gebeurt in meetbare eenhe-
den, zodat de beheerder, maar ook rijk en provincie
een goed hulpmiddel hebben bij de uitvoering van
het natuurbeleid.

De gebiedsvisies zijn belangrijke bouwstenen voor
andere beleidsplannen in een gebied. In Noord-
Nederland valt daarbij bijvoorbeeld te denken aan
de (nog op te stellen) gebiedsperspectieven voor het
Waardevol Cultuur Landschap (WCL-gebied)
'Gaasterland' en voor het Ruimtelijke Ordening en
Milieu-gebied (ROM-gebied) ZO-Friesknd.
Gebiedsvisies kunnen ook van nut zijn voor het
Strategische Groenproject Alde Feanen/Blauwe
Zone of voor de plannen voor de 'Blauwe Stad'



(Oldambtmeer). Bovendien zijn deze visies voor
rijk en provincie toetsingskaders voor de inzet van
sectorinstrumenten; voorbeelden hiervan zijn de
invulling van de relatienota- en natuurontwikke-
lingsgebieden, de bosuitbreiding, de invulling van
het Nationaal Landschapspatroon, het soortenbe-
leid, de Natuurbeschermingswet of het milieubeleid
voor bodem, water en lucht. De gebiedsvisies wer-
den tot 1 januari 1996 door rijk en provincie geza-
menlijk vastgesteld. Na 1 januari 1996 is de verant-
woordelijkheid in het kader van de decentralisatie-
afspraken overgedragen aan de provincies.

Gebiedsvisie Drentse Aa

Centraal element in de Gebiedsvisie Drentse Aa is
het streefbeeld voor de lange termijn (enige tiental-
len jaren), omdat dit de visie voor de toekomst van
het gebied weergeeft. Aan de hand van deze visie
worden de inzet van beschikbare instrumenten en
de aanvullende wensen onderbouwd. Zowel het
streefbeeld als de voorgestelde werkwijze van reali-
satie zijn tot stand gekomen in overleg met overhe-
den, beheerders en betrokken organisaties in het
gebied. Gelijktijdig met deze gebiedsvisie is ook een
Gebiedsvisie Landbouw opgesteld, waarbij in het
projectteam behalve rijk en provincie ook het land-
bouwbedrijfsleven deelnam. De twee visies zijn zo
veel mogelijk op elkaar afgestemd en zij hebben
mede de basis gevormd voor het Gebiedsperspectief
en het Plan van Aanpak voor het ROM/WCL-
gebied Drentse Aa-Elperstroom.

Drentse A bij Loon,
foto Hans Dekker

Streefbeeld

De begrenzing van het visiegebied komt nagenoeg
overeen met de begrenzing van het stroomgebied
van het bekensysteem van de Drentse Aa. Het uit-
eindelijk na te streven beeld voor dit gebied bestaat
uit een stabiel (landschappelijk) raamwerk, de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS), waarin de wei-
nig veranderlijke functies, zoals bosbouw, natuur en
recreatief medegebruik gebundeld zijn. Centraal
staan hierbij de beken en de beekdalen. Zij verbin-
den de natuurlijke kerngebieden die bestaan uit
bossen, heiden, beekdalgraslanden en moerassen.
Meer veranderlijke functies, zoals stedelijke ontwik-
kelingen, landbouw, verblijfsrecreatie, wonen, wer-
ken en infrastructuur, liggen zoveel mogelijk in een
van het landschappelijk raamwerk gescheiden
gebruiksruimte. Ook in deze gebruiksruimte (ook
wel aangeduid als het 'witte gebied') wordt
gestreefd naar vergroting van de landschappelijke
en natuurlijke kwaliteit. De afwisseling van verste-
delijking met open en besloten landschappen wordt
versterkt en er komen voor plant en dier meer eco-
logische verbindingen. Als referentie hierbij geldt
de natuur-basiskwaliteit zoals deze door de provin-
cie Drenthe is omschreven. De gebiedsvisie beperkt
zich dus heel nadrukkelijk niet tot de Ecologische
Hoofdstructuur.

Drie gebieden

Er zijn binnen het visiegebied van de Drentse Aa
drie gebiedscategorieë'n te onderscheiden: bovenlo-
pen-, middenlopen- en benedenlopengebieden. De
bovenlopengebieden kenmerken zich door een
relatief sterke functiescheiding: zowel landbouw als
bos en natuur zijn van elkaar gescheiden in grote
gebieden. Er is relatief weinig bebouwing en de
landbouw is grootschalig, net als de bossen. Het
streefbeeld is gericht op het behouden en ontwik-
kelen van grote natuurgebieden en bossen die
extensief benut worden voor houtoogst en natuur-
gerichte vormen van recreatie; bebossing van land-
bouwgronden kan hieraan ook bijdragen. In de
bovenloopgebieden liggen ook drie kansrijke loca-

Bloemrijke graslanden,

foto Hans Dekker

ties voor de ontwikkeling van grote begeleid-
natuurlijke boslandschappen.
Het middenlopengebied wordt gekenmerkt door
een grote mate van afwisseling van soms heel ver-
schillende kleine landschapseenheden. Het esdor-
penlandschap (essen, beekdalen, heide en heideont-
ginningen) is nog duidelijk zichtbaar. Er is sprake
van een grote mate van samengaan van functies. De
invloed van de mens is duidelijk merkbaar in dor-
pen, steden en recreatiecentra, maar door het eeu-
wenlange agrarisch gebruik ook in de beekdalen. Er
zijn verschillende vormen van agrarisch natuurbe-
heer, zoals extensieve beweiding of het maaien van
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hooilanden. De aanwezige houtwallen worden
beschermd of waar nodig gerestaureerd of gere-
construeerd. De landbouwbedrijvigheid is naar ver-
houding kleinschalig. Het gebied heeft een oude
cultuurgeschiedenis die teruggaat tot in de prehisto-
rie. De hoge natuurwaarden van het gebied hangen
ook samen met de lange geschiedenis van het men-
selijk ingrijpen. Deze bijzondere landschaps- en
natuurwaarden blijven in het streefbeeld zoveel
mogelijk behouden. Zij vormen het uitgangspunt
voor de te kiezen beheersvormen. In sommige delen
zal het beheer grootschaliger en extensiever worden.
Het type landschap laat zich karakteriseren als half-
natuurlijk.

Het benedenlopengebied wordt doorsneden door
het Noord-Willemskanaal en de rijksweg A28. Op
de flanken van het beekdal zijn aan weerskanten
landhuizen en landgoederen gelegen. In het streef-

Voorjaar in het Gasterse Holt,
foto Hans Dekker

beeld zullen de aanwezige kades en de onderbema-
ling in de polders zoveel mogelijk worden opgehe-
ven. Daarbij wordt gedacht aan het herstel van de
samenhang tussen de gebieden die aan weerszijden
van het Noord-Willemskanaal liggen. Dit gebied
kan dan voor het bekensysteem als geheel een boe-
zemfunctie vervullen. Hierbij zullen op ruime

schaal overstromingen
optreden die uiteindelijk
tot moerasvorming zullen
leiden, waardoor een
geleidelijke overgang naar
het half-natuurlijke land-
schap op de flanken zal
ontstaan.

Aan de slag

Omdat bij het ontwikke-
len van de gebiedsvisie
Drentse Aa gelijk opge-
trokken werd met de
planvorming voor het
ROM/WCL-gebied, kon-
den sommige voorstellen
al direct uitgevoerd wor-

den. Zo worden er al
dassentunnels aangelegd
en richt men speciale
spoelplaatsen in voor
landbouwspuitappara-
tuur. Maar ook worden
spuitvrije zones afge-
sproken met de land-
bouwers, maakt men
stiltegebieden autoluw
en herstelt men waar
mogelijk het natuurlijke
karakter van de beeklo-
pen. Spectaculaire
inrichtingsmaatregelen
zijn te zien in 'de Heest'
bij Taarlo en 'het
Eexterveld', waar op

f - - grote schaal bovengrond

is afgevoerd om op de
minerale ondergrond nieuwe natuur zich te laten
ontwikkelen.

Een aantal aanbevelingen uit het rapport zal de
komende tijd onderwerp van gesprek zijn tussen
rijk en provincie. Zo zal bijvoorbeeld de vraag aan
de orde komen of het mogelijk is om een vorm van
landinrichting in te zetten om de wens voor dui-
zend hectare extra 'relatienota-grond' makkelijker te
kunnen realiseren.

Moerasbos langs Anloërdiepje,
foto Hans Dekker

Zeer actueel is het lopende onderzoek naar de
mogelijkheid om van een groot gedeelte van het
Drentse Aa-gebied een Nationaal Park te maken.
Als de aanbevelingen uit de gebiedsvisie leiden tot
de instelling van zo'n park, zou dat de kroon op het
werk betekenen van meer dan vijfentwintig jaar
onderzoek, verwerving, inrichting en beheer in dit
gebied.

Gebiedsvisies in het Noorden

De aanpak van gebiedsvisies (doel, opzet, inhoud
en werkwijze) is in de noordelijke provincies heel
verschillend geweest. De provincie Groningen
gebruikt dit instrument samen met het ministerie
van LNV voornamelijk om invulling te geven aan
de verdeling van de beschikbare relatienota- en
natuurontwikkelingsgebieden in de Ecologische
Hoofdstructuur. Over het algemeen komen de
doelstellingen voor de beleidsvelden landschap en
bos niet aan de orde. Er zijn ook nog vele 'witte
gebieden' waar voor bos, natuur en landschap niet
alleen wensen maar ook kansen zouden kunnen lig-
gen.
In Friesland is onlangs een viertal gebiedsvisies ver-
schenen voor de waddeneilanden en een aantal
gebieden ten westen van Leeuwarden. Deze visies
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behandelen de beleidsvelden natuur, bos en land-
schap zoveel mogelijk in hun onderlinge samen-
hang. De rapporten zijn ontwikkeld onder verant-
woordelijkheid van het ministerie van LNV en zul-
len door de provincie worden gebruikt als bouw-
steen voor de op te stellen Nota Natuur.
Drenthe gaat met de gebiedsvisies om zoals hier-
voor geschetst is voor de Drentse Aa. Daarbij dient
te worden aangetekend dat de Gebiedsvisie Drentse
Aa wel op een ideale wijze tot stand kwam. Dit
houdt verband met de aard en de ligging van het
gebied en het feit dat het al meer dan vijfentwintig
jaar extra aandacht krijgt. De rapporten voor de
overige Drentse visiegebieden zullen afhankelijk van
de situatie en de mogelijkheden ter plaatse meer of
minder ambitieus opgezet worden.

Al met blijkt dat gebiedsvisies Natuur, Bos en
Landschap, voor zover deze voldoen aan een aantal
basisvoorwaarden van opzet, inhoud, status en mate
van concretisering, goed bruikbare instrumenten
zijn voor het realiseren van de gezamenlijke natuur,
bos en landschapsdoelstellingen van rijk en provin-
cie. Wanneer mocht blijken dat het wenselijk is om
bestaande gebiedsvisies te 'upgraden' of om nieuwe
visies te ontwikkelen, zal LNV-Noord stimulerend
en faciliterend ondersteuning verlenen. Het is
immers een gezamenlijk belang van alle betrokken
partijen om de meest kansrijke gebieden (zowel
ecologisch als maatschappelijk gezien) verder te
ontwikkelen. ««•

Pier R Bosch en Theo Meeuwissen zijn werkzaam bij het
ministerie van LNV, Directie Noord, Bernie Jenster werkt bij
de provincie Drenthe.

Een samenvatting van de Gebiedsvtsie Drentse Aa is gratis
te verkrijgen bij de provincie Drenthe, J.C. Smittenberg, tel.
0592-365449. De volledige Gebiedsvisie Drentse Aa (hoofd-
rapport, kaartenbijlage, activiteitenplan en samenvatting)
kost ca. ƒ 40,- en is eveneens te besteilen bij de provincie
Drenthe.
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