
Natuurplatform Drentsche Aa

Voorstel Bewonersplan “van Duinweg tot Beekdal”

Een van de activiteiten die het platform wil ondernemen is het actief bijdragen 
aan een verbetering van de kwaliteit van het gebied. Om te beginnen willen we 
dit idee loslaten op een betrekkelijk beperkt gebied in de directe omgeving van 
de initiatiefnemers in de hoop daarmee tevens ervaring op te doen met hoe je 
dit ook elders zou kunnen stimuleren.

Het gebied dat we daartoe hebben uitgekozen is globaal als volgt begrensd:

In het westen: door het dal van de Drentsche Aa (en de N34 in het zuiden)
In het noorden: door de Pollselaan (W-O) en de Pollseweg;
In het oosten: door de Duinweg, Vijftigbunder(weg) en stukje Tienelsweg
In het zuiden: door de weg ten NW van de grote zandplas.

Het omsluit dus o.a. de oostoever van de Drentse Aa (‘Westerlanden’), het 
Noordlaarderbos, de Vijftigbunder, de nieuwe gebieden van 
Natuurmonumenten daartussenin, het Wilde veen en een aantal 
recreatieparken.
In een later stadium zou het eventueel naar het oosten kunnen worden 
uitgebreid tussen Pollseweg en Huttenweg tot aan de Groningerstraat en naar 
het zuiden wellicht tot aan de Verlengde stationsstraat in Westlaren.





De betrokkenen zijn in de eerste plaats alle bewoners in en direct langs het 

gebied en ieder ander voor wie dit gebied als ‘achtertuin’ wordt ervaren. 
Daarnaast zijn er een aantal institutionele betrokkenen, te weten: de 
provincies Groningen en Drenthe, de gemeenten Tynaarlo en Haren, 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, het Waterschap, LNV (als 
verantwoordelijke voor het NBEL), en de ondernemers in het gebied, zoals De 
Bulten, Veenhorst, Golfclub, kwekerij Tijdens, de recreatieparken en de boeren 
met land in het gebied, natuurwerkgroepen, dorpsverenigingen. 

Het doel is met de betrokkenen te komen tot een streekplan dat primair is 

gericht op het  ontwikkelen en versterken van de natuur- en (traditionele) 
cultuurwaarden. Ook andere verbeteringen kunnen daarin worden 
meegenomen, bijvoorbeeld m.b.t. de infrastructuur, archeologische waarden 
e.d.. Het plan zal in overleg en samenspraak met de institutionele betrokkenen 
worden opgesteld en aan hen worden aangeboden ter goedkeuring en (waar 
nodig) ter realisering.

De Strategie bestaat uit de volgende stappen:

1. Maken van een lijst van alle betrokkenen; bewoners en instanties.
2. Informeren van alle betrokkenen over ons plan.
3. Uitnodigen van alle bewoners voor een eerste overleg.
4. Inventariseren eventueel bestaande plannen.
5. Inventariseren van wensen, ideeën, suggesties en voorstellen m.b.t. het 

gebied; het bevorderen van overleg met en tussen belanghebbenden om 
wensen van bewoners te realiseren.

6.  Uitwerken van alle ideeën en suggesties in voorlopig plan; identificeren 
van problemen en tegenstrijdigheden; vaststellen van de relevante 
elementen voor overleg met de instanties.

7. Eerste vervolgoverleg met de bewoners met presentatie van de 
resultaten; maken van keuzes; bespreken van de volgende stappen.

8. Bijstellen voorlopige plan: ‘bewonersplan’
9. Presenteren bewonersplan aan relevante instanties en overleg.

10. Uitvoering en betrokkenheid van de bewoners daarbij



Voorbeelden van mogelijke elementen van het plan:

1. Beheer van bermen en oevers en sloten.
2. Versterken van eenheid van de verschillende natuurterreinen door 

verminderen of wegnemen barrières.
3. Maatregelen ter bescherming en versterking van de dierpopulaties in het 

gebied (zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, vissen en 
ongewervelden).

4. Maatregelen ter bescherming en versterking van de gewenste 
vegetaties.

5. Keuzen t.a.v. inrichting, samenstelling en opbouw van de bospercelen.
6. Maatregelen ter verbetering van de waterstand (waterbeheer), rekening 

houdend met specifieke normen voor grond- en oppervlakte water 
(‘hydrologie’).

7. Maatregelen ter verbetering van de duisternis.
8. Betrekken van bewoners bij het beheer en onderhoud.

Werkwijze

1. formeren van een werkgroep.
2. samenstelling werkgroep: wie heeft belangstelling deel te nemen?

3. planning, organisatie, communicatie, rapportage.
4. rapporteert aan bestuur Natuurplatform.
5. continue betrekken van bewoners en partijen bij het gebied en 

vormgeving van plannen.
6. voorstel start: niet later dan 30 maart 2010

 


