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thema:

Landschap.
Schaalvergroting in de melkveehouderij heeft grote invloed op de kwaliteit van het landschap in Drenthe. Om schaalvergroting ruimtelijk goed
in te passen, formuleerden we daarom samen met LTO Noord voorstellen
voor een Drentse aanpak. Die Drentse aanpak werd positief ontvangen.
In 2012 gingen de eerste gemeenten ermee aan de slag.

Drentse aanpak schaalvergroting
melkveehouderij in praktijk gebracht
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Highlights
■ Natuurlijke recreatie in het

Leekstermeer werd een feit.
■ Landschappelijke inpassing van

melkveehouderijbedrijven en
bedrijventerreinen kreeg praktisch

Schaalvergroting in de melkveehouderij mét ruimtelijke kwaliteit. Samen
met LTO Noord werkten we op basis van drie concrete cases een Drentse
aanpak uit. In 2012 brachten de eerste Drentse gemeenten het in praktijk.
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Inbreng en betrokkenheid van

de melkveehouderijen in het landschap

inmiddels in de praktijk uitgeprobeerd. ■

inwoners: het is van steeds groter
belang in de ruimtelijke planvorming. Daarom zijn we vier jaar
geleden begonnen met een bewonersnetwerk ruimtelijke kwaliteit,
het ‘R.O. netwerk’. In alle twaalf
Drentse gemeenten brachten we
bewonersnetwerken tot stand. De
netwerken denken en praten mee
over de ruimtelijke kwaliteit in de
eigen gemeente. Eind 2012 waren
230 inwoners van Drenthe hier
actief bij betrokken.
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Unieke digitale wandel- en fietsroutes
Lokale verbondenheid is essentieel voor het behoud en de ontwikkeling van de Drentse
kernkwaliteiten. Daarom hebben we de ontwikkelde verhalen van Drentse landschappen, die we samen met bewonersgroepen en Het Drentse Landschap maakten, in 2012
opgeschaald naar de hele provincie. We namen daarbij het initiatief om in samenwerking met het Drents Archief en andere groene organisaties een digitaal ‘Groene routeskanaal’ te ontwikkelen. Dit Groene routes-kanaal is onderdeel van AnnoDrenthe.nu, een
website en app van het Drents Archief. De routes en de bijbehorende verhalen en beelden zijn zo toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. In 2012 ontwikkelden we
13 unieke groene routes.

Natuurlijke
recreatie in
Drenthe
Al jaren werken we samen met
RECRON, de organisatie voor de

Bedrijventerreinen passend in het
Drentse landschap

recreatiebranche. Dit in het kader
van het project Natuurlijke Recreatie. Natuurlijke Recreatie heeft als
doel om ondernemers en gemeenten concrete tools te bieden voor
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het Leekstermeergebied. Daar
kreeg niet alleen een recreatiebedrijf een kwalitatieve impuls.
Ook werden in het Leekstermeer
kwetsbare oevers beschermd,
slenken afgesloten en een kwetsbare oever, een belangrijk broedgebied voor vogels, extra beschermd met een nieuw palenrij.
In het voorjaar van 2013 wordt aan
de oostkant van het Leekstermeer
nog een extra vlonder gemaakt als
alternatieve aanlegplaats voor
boten.
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