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Informatiebijeenkomst project Nationaal Park Drentsche Aa - 22 juni 2021 
 
Aanwezig vanuit organisaties: Winanda Hoegen (BOKD), Femke Heythekker (BOKD), Remco Mur 
(NMF Drenthe), Bert Dijkstra (Landschapsbeheer Drenthe), Michiel Elderenbosch (Landschapsbeheer 
Drenthe). 
In totaal 17 mensen aanwezig waarvan 12 uit de dorpen. 
 
Verslag van de avond 
 

• Intro door voorzitter Winanda 
Waar zijn we en wat is de bedoeling van de avond? 
Intro over de locatie Homan en verbouwing en hoe ze hebben gekeken naar de omgeving en 
Corona. Is ook het doel van vanavond: Samen kijken naar het landschap. 

• Toelichting programma van vanavond + coronaregels 
 

• Presentatie door Bert Dijkstra, Landschapsbeheer Drenthe 
Deelproject: Landschap en Natuur (biodiversiteit en participatie) 

o Wie zijn wij? 
o Eerder al pilot uitgevoerd met BOKD (Taarlo/Oudemolen) 
o Er is al veel bekend over het Drentsche Aa gebied 

▪ Bijzondere Flora en Fauna, goed bewaarde cultuurhistorische elementen, 
kleinschalig landschap 

o We hebben met meerdere partijen en belangen te maken binnen het Nationale Park 
▪ Boeren, Burgers, Ondernemers, TBO’s (terrein beherende organisaties), 

Vrijwilligers, Etc. 
o Daarnaast zijn er ook verschillende ontwikkelingen gaande: 

▪ Landbouwtransitie 
▪ Energietransitie 
▪ Klimaatverandering 

o Door terug in de tijd te gaan kunnen we diverse lagen van het landschap bekijken en 
zo de verschillende kwaliteiten van het landschap ook waarderen. Op die manier 
bepalen we met elkaar wat we belangrijk vinden en maken daarna concrete 
uitvoerbare plannen. 

o Via lezingen en excursies kunnen we binnen dit deelproject met vijf dorpen aan de 
slag om acties op te zetten. We starten nu (2021) met de werving van de dorpen en 
in 2023 ronden we het af met als eindproduct een ambitiedocument + plankaart. 
Daarnaast kijken we ook naar financiering (om ambities waar te kunnen maken) en 
gaan we de opgedane kennis ook delen met belangstellende dorpen.  

▪ Als voorbeeld: Project Taarlo 
Binnen dit project zijn erven bezocht die samen veel grond bezitten in het 
dorp. Deze erfbezoeken waren nuttig om van elkaar te leren in de praktijk en 
ook zijn meerdere infoavonden georganiseerd om kennis te 
delen/bewustwording. 

o Het is belangrijk om te weten dat de deelnemende dorpen niet alles alleen hoeven te 
doen. LBD en BOKD zijn de trekkers van het deelproject Landschap en Natuur en 
samen met de dorpen werken we naar het eindproduct toe.  
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• Vragen n.a.v. Bert zijn presentatie: 
▪ Waarom kunnen er ‘maar’ vijf dorpen meedoen? 

• Uit ervaring blijkt dat zo’n traject per dorp veel tijd kost. We willen 
met de volle aandacht samen met het dorp het project uitvoeren en 
daarom is er gekozen voor vijf dorpen: één dit jaar, twee in 2022 en 
twee in 2023. 

▪ Is het mogelijk om gifstoffen onderzoek te doen zodat aangetoond kan 
worden waar deze stoffen vandaan komen en we zo met feiten kunnen laten 
zien waar de problemen zitten in het gebied? 

• Binnen dit deel project is dat niet mogelijk maar wellicht wel in het 
onderdeel Transitie Landbouw.  

• Iets wat wel zou kunnen passen in ons deelproject is het aanleggen 
van spuitvrije zones. 

▪ Hoeveel ruimte moet er zitten tussen een lelieveld en natuur? 

• Hiervoor zijn geen regels maar toevallig is er vandaag een uitspraak 
geweest van de rechter dat bestrijdingsmiddelen niet meer rond 
N2000 gebieden gebruikt mogen worden.  

▪ Kunt u enkele voorbeelden geven van actieplannen? 

• U kunt denken aan ecologisch bermbeheer, herstel van houtwallen 
in het landschap of cultuurhistorie weer zichtbaar maken. 

• Actie voor organisatie: het rondsturen van enkele voorbeelden samen met presentaties 
 

• Presentatie en toelichting door Remco Mur, NMF Drenthe 
Deelproject: Energietransitie en participatie 

o Goed om nog even te vermelden dat er twee deel projecten zijn die zich allebei op 
iets anders richten: Biodiversiteit en participatie + Energietransitie en participatie 

o Het onderdeel Energietransitie en participatie richt zich niet op de grote wind- en 
zonneparken maar is juist op zoek naar de mogelijkheden op kleinere schaal. Hoe 
kunnen we met elkaar ervoor zorgen dat we allemaal ons steentje bijdragen aan het 
gebruiken van duurzame energie? Binnen NP Drentsche Aa zullen ook geen grote 
parken komen en daarom is het juist een uitdaging om andere manieren te vinden. 

o Onderwerpen waar we ons op kunnen richten zijn bijvoorbeeld mobiliteit, het 
opwekken van energie en hoe komen we van het gas af binnen het projectgebied. 

o NMFD kan ondersteunen bij bijvoorbeeld: 
▪ Kennisverlening 
▪ Welke subsidies zijn er en waar vraag ik ze aan? 
▪ Het opstellen van een Plan Van Aanpak 
▪ Het ontwikkelen van een dorpsplan 
▪ Hulp bij landschap waarderen 

o Mogelijkheid voor acht dorpen om mee te doen 
 

• Vragen n.a.v. Remco zijn presentatie: 
o Aan welke omvang moet ik denken voor een initiatief? 

▪ Dit is niet zo van belang als het maar past binnen het projectgebied 
(Nationaal Park) 

o Is het mogelijk om “Zon op dak’’ te integreren on dit project? 
▪ Dat is mogelijk, meerdere dorpen is dat geen probleem. 

 
Vervolg van de avond: verdeling over thematafels voor verdieping 
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Thematafel Biodiversiteit en participatie (LBD) 
 
Grote zorgen bij bewoners om veranderingen in het landschap. De landbouw drukt een grote 
stempel op het gebied. Kleine boeren stoppen en er komen ‘vreemde’ boeren terug die de bewoners 
niet kennen en ook niet tot nauwelijks te spreken krijgen. De teelten veranderen daarmee ook. Er 
komen nu veel bolgewassen zoals uien en lelies. Dit zijn gewassen die hier oorspronkelijk niet werden 
verbouwd. Het gesprek aan blijven gaan met agrariërs is van essentieel belang om het karakteristieke 
landschap te behouden en waar kan te herstellen. Voor particuliere eigenaren en openbare ruimtes 
liggen er wel kansen. Bewoners met grote erven kunnen bijdragen aan een mooi dorpsgezicht door 
streekeigen inrichting.  
De grote ketens (AH, Campina etc.) oefenen gelukkig ook druk uit op boeren. Wanneer boeren meer 
doen voor natuur (houtwallen, weidevogelbeheer, poelen, kruidenrijke akkerranden etc.) kunnen ze 
extra beloond worden (ook buiten ANLb gebieden!). Voor vooral kleine en middelgrote boeren is dit 
een kans om wat extra te kunnen doen (of juist te laten) voor het landschap. 
Ook natuurorganisaties kunnen nog veel leren. Op de grens van natuurgebieden met fauna- en 
kruidenrijk grasland kan nog veel winst behaald worden. Een goede samenwerking met boeren is 
hierbij cruciaal. Langere pachtcontracten zijn belangrijk voor agrariërs om te willen investeren in een 
bepaald perceel. Pachtcontracten van een jaar zijn ongunstig. Plotselinge verandering van beheer 
(slecht greppelonderhoud + hoge en wisselende waterstand) pakt vaak nog niet goed uit voor het 
grasland, resultaat zijn vaak pitrusvelden. TBO’s (terrein beherende organisaties) en agrariërs kunnen 
op dat vlak nog van elkaar leren. 
 
Thematafel Draagvlak en betrokkenheid bewoners; hoe kunnen we dat bereiken? 
 
De algemene indruk is dat je hard aan de bak moet om een continue betrokkenheid bij onderwerpen 
als landschap, natuur (biodiversiteit) en energietransitie vanuit bewoners te hebben. Voor 
energietransitie is vaak een specifieke groep mensen uit de dorpsgemeenschap geïnteresseerd. Ook 
is dit een onderwerp waar een meer persoonlijk belang in kan schuilen. In de gespreksronden komt 
naar voren dat het een plus is als je het netwerk rondom het onderwerp goed in beeld hebt. 
Bijvoorbeeld bij Landschap en natuur zijn vaak landschapsgroepen actief of de boermarke. Ook de 
kerk levert in meerdere Drentse dorpen een actieve bijdrage rondom dorpsbrede onderwerpen.  
Daarnaast geldt: begin klein – houd het onderwerp aantrekkelijk en toegankelijk voor zoveel mogelijk 
mensen. Richt je daarbij vooral op de mensen die wél willen (in het gesprek geeft één van de 
deelnemers aan: in de praktijk heb je vaak te maken met 20% voorstanders, 20% tegenstanders en 
60% in het midden). Zoek de kracht op!  
Kennis delen en dat zo dichtbij mogelijk, helpt hierbij. Bijvoorbeeld lezingen of ervaringen van 
anderen in een sessie delen.  
Ook is gesproken over de rol van de gemeente: wat mag je van de gemeente verwachten? Het idee is 
dat de gemeente een stimulerende, ondersteunende rol zou moeten hebben. Dat particulieren en 
bewoners zich uitgenodigd voelen om ook stappen te (durven) zetten (bijv. investeringen doen). In 
de gemeente Aa en Hunze zijn energiecoaches (vrijwilligers). 
 
Binnen deze twee deelprojecten werken we o.a. met de methode Landschap in zicht. Deze methode 
gaat uit van de waardering voor het landschap: vanuit de mensen die daar wonen en leven. Binnen 
o.a. Grolloo, Schoonloo en Valthe is al ervaring opgedaan. Alle drie de dorpen zijn aan het werk 
geweest met landschap en natuur.  
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Thematafel Energietransitie en participatie 
 
Kernwoorden: dicht bij de burger, lokale energiegemeenschap, baas in eigen huis, verstandig energie 
opwekken, energietransitie in eigen hand, landschapszorg, natuurinclusief, experimenteren, klein 
beginnen, laagdrempelig, succesverhalen in beeld, goed gedrag aantrekkelijk maken, zon op alle 
(geschikte) daken.  
 
Droom: Deelnemers vinden het erg belangrijk dat ze (inwoners) zelf de regie houden over de 
energietransitie. Daarbij willen ze graag bijdragen aan een duurzame en leefbare leefomgeving. 
Duurzame energie past daarin. Maar dan wel op een verstandige manier. De energietransitie moet zo 
dicht mogelijk bij de burger staan en bij de burger beginnen. Vaak zijn kleine, laagdrempelige 
initiatieven dan het meest behapbaar en succesvol, zeker om mensen mee te krijgen. Ook is het van 
belang dat de opbrengsten te goede komen aan het gebied en haar inwoners en niet wegvloeien 
naar commerciële partijen van buiten. “Geld rolt vaak de verkeerde richting op”.  
 
Verstandige keuzes: Het is belangrijk dat inwoners nu de goede keuzes maken en dat ze ongewenste 
ontwikkelingen tegen gaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor de keuze voor de energiebron (wel of geen 
biogas, liever geen) en de keuze voor zon op dak of land (dak). Maar ook voor de locatie van kleinere 
zon-op-land initiatieven. Het unieke landschap moet hierbij behouden worden. Hierbij speelt 
bewustwording een belangrijke rol: niet alleen van wat er speel op het gebeid van energietransitie en 
klimaatsverandering, maar ook het bewustzijn over de lokale omgeving en het landschap (incl. 
historie). Dat kan leiden tot meer verbinding met en waardering van het landschap en “een 
energietransitie die is verbonden met het landschap”.  
 
Zon op dak heeft duidelijke de voorkeur boven zon op land. Lokale gemeenschappen kunnen 
hiervoor samenwerken met boeren in hun omgeving. Hiervoor zou samenwerking met LTO moeten 
worden.  
 
Goed gedrag aantrekkelijk en bereikbaar maken: Voor een lokaal gedragen energietransitie moeten 
de juiste voorwaarden gecreëerd worden. Goed gedrag moet aantrekkelijker worden gemaakt. 
Bijvoorbeeld d.m.v. aantrekkelijke financieringsregelingen of subsidieregelingen die juist deze lokale 
kleinschalige initiatieven steunen in plaats van grote commerciële initiatieven (zonneparken). Maar 
ook geschikte en betaalbare verzekeringen. En het is belangrijk dat inwoners en lokale initiatieven in 
verbinding gebracht worden met de juiste partijen, zoals gemeenten, coöperatieve ontwikkelaars 
etc. Als het gaat om de ontwikkeling van grotere projecten (bijv. zon op dak / land), dan is geld vaak 
een probleem: hoe kunnen inwoners zo’n initiatief mede financieren zodat ze echt zeggenschap 
krijgen? Dat is nu nog erg lastig.  
 
Inclusief en laagdrempelig : Een andere belangrijke vraag is hoe je mensen / inwoners mee kan 
krijgen. Op dit moment worden veel initiatieven door een kleine groepje enthousiastelingen 
gedragen, maar daar blijft het vooralsnog  bij. Hoe zorgen we ervoor dat er zon op alle daken komt. 
En dat iedereen mee doet aan besparing? Hoe zorgen we voor een breed draagvlak, kunnen we meer 
leden werven voor de coöperatie, . Kunnen we ouders bereiken via de kinderen?  
Laagdrempelige activiteiten (incl. lage kosten) kunnen mensen over de drempel trekken. Mogelijke 
laagdrempelige initiatieven zijn bijvoorbeeld besparen en isoleren van woningen.  
 
Ervaringen: in veel dorpen gebeurt er al wel iets. Sommige dorpen hebben al een dorpsplan (bijv. 
Hoog Halen). Anderen hebben kleinschalige initiatieven lopen. Breng de succesverhalen in beeld ter 
inspiratie voor anderen. En stimuleer lokale experimenten met kleinschalige oplossingen.  


