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Geachte heer Nanninga,
 
Onze stichting in oprichting heeft met belangstelling kennis genomen van het voorontwerp 
Landschappelijk Ontwikkelingsplan (LOP) aan de hand van de stukken zoals die te vinden 
waren op de gemeentelijke website.
Het voorontwerp biedt een interessant kader voor een degelijke structuurvisie van het 
landschap in de gemeente. In het voorontwerp komen verschillende boeiende elementen 
aan de orde en wij zouden graag betrokken worden bij het traject van de planvorming m.b.t. 
het LOP. Dat zal goed passen in doelstelling van onze stichting.
 
Met betrekking tot dit voorontwerp zouden wij graag nog de volgende opmerkingen maken, 
zonder te willen ingaan op de details
 

1. In het algemeen missen wij nog een soort basisfilosofie of kerngedachte, die houvast 
geeft bij de interpretatie van verschillende uitspraken. Woorden als ‘verbeteren’, 
‘versterken’, ‘ontwikkelen’, ‘uitstraling en betekenis vergroten’, ‘openen’, ‘ontsluiten’ 
klinken allemaal positief, maar zeggen eigenlijk weinig over wat onder verbeteren, 
versterken etc. verstaan wordt. _Bijvoorbeeld: Wat wordt bedoeld met ‘het versterken 
van het Nationaal Park’? Primair is het doel van een N.P. ecologisch: natuurbehoud 
en –beheer. Daarbinnen is een zekere mate van verantwoorde toeristische exploitatie 
mogelijk. ‘Versterken’ zegt dus nog weinig over welk element men daarbij op het oog 
heeft. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het accent meer ligt op het 
toeristische element en veel minder op de behoudfunktie.

2. Er is in het plan veel aandacht voor de ecologische verbindingzones en het versterken 
daarvan, maar onduidelijk is vaak welke aandacht men denkt te geven aan de 
behoudmaatregelen die daarbij horen.



3. Geïsoleerd liggende landschapselementen ontlenen hun waarde misschien juist wel 
aan die geïsoleerde ligging. Ontsluiten is dan niet de meest gewenste actie. Dat is dus 
afhankelijk van de situatie.

4. Het is nog onduidelijk wat er met het grote gesloten militaire terrein op de rug van 
Zeegse gaat gebeuren. Wij zouden in elk geval graag aandacht willen vragen voor de 
optie dat terrein gesloten te houden, ook als de militairen zouden zijn weggetrokken. 
Echte rustgebieden zijn er maar weinig in de gemeente. Wij zouden daar ook graag 
meer aandacht voor vragen. Fietsers en wandelaars hoeven niet overal te moeten 
kunnen komen. Plekken waar een ongestoorde autonome natuurontwikkeling 
mogelijk is lijken in het LOP niet te zijn voorzien.

5. Wat opvalt is dat de mate van detail waarin de ambities en gesuggereerde 
maatregelen worden aangegeven zeer sterk varieert en soms wel erg ver lijkt te gaan 
voor een dergelijk overzichtsplan.

 
Tot zover enkele algemene opmerkingen, die naar wij hopen meegenomen kunnen worden 
bij het formuleren van het latere plan. Uiteraard zijn wij bereid daarbij mee te denken.
Met vriendelijke groet,
 
Albert Heringa
Bestuurslid Natuurplatform Drentsche Aa


