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1 Inleiding

Algemeen
In 2010 hebben wij de beleidsnotitie ‘wAARDEvol
Drenthe’ vastgesteld. In de Omgevingsvisie van
de provincie Drenthe staat dat we werken aan een
bruisend Drenthe, passend bij de kernkwaliteiten
die de provincie rijk is. De beleidsnotitie is een
5

uitwerking van deze missie. Aardkundige waarden
zijn één van de kernkwaliteiten. De bodem vormt
bovendien de basis voor de andere kernkwali
teiten, o.a. voor natuur, archeologie en landschap,
oorspronkelijkheid en kleinschaligheid.
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Aardkundige waarden versterken de identiteit,
verscheidenheid en het contrast tussen de verschil
lende delen van Drenthe. Daardoor dragen zij
bij aan een aantrekkelijk vrijetijdslandschap en
woonklimaat. Aardkundige waarden vertellen
samen met archeologische waarden, cultuur
historisch erfgoed en het cultuurhistorisch
landschap het verhaal van het landschap van
Drenthe. Zij vormen een aanknopingspunt voor
een betekenisvolle inrichting en ontwikkeling van
identiteit voor gebieden.

aardkundige waarden de grond van ons bestaan
zijn, waar we respectvol en zorgvuldig mee om
moeten gaan. Daarom hebben we ons ingezet om
de aardkundige waarden ook beter te beschrijven.
Op basis van nieuwe kennis is er gezorgd voor
beter en geactualiseerd kaartmateriaal.
De toegenomen kennis over gebieden en beter
kaartmateriaal heeft geleid tot een actualisering van
onze beleidskaart. Met de ervaring van de afgelopen
jaren en de beschikbare informatie kunnen wij ons
beleid meer handen en voeten geven.

Aardkundige waarden vormen dus de basis van
de identiteit van Drenthe. Ze zijn daarmee van
groot belang voor de ontwikkeling van vrijetijds
economie en voor een bruisend Drenthe!

De Hondsrug heeft de status van UNESCO Global
Geopark verkregen. In 2016 is een masterplan voor
het Geopark opgesteld, met onder meer doelstel
lingen en activiteiten voor aardkundige waarden.

Aanleiding
In de revisie van de omgevingsvisie (2018) willen
wij meer sturen op de energietransitie, gebieds
ontwikkeling en de ontwikkeling van een vrije
tijdslandschap. Dit doen wij via de beleving en
benutting van de kernkwaliteiten. Deze thema’s
gaan een steeds grotere rol spelen bij de inrichting
van het landschap.
Er is de afgelopen jaren meer
kennis beschikbaar gekomen
over aardkundige waarden. We
hebben actief uitgedragen dat
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Gemeenten krijgen steeds meer aandacht voor
aardkundige waarden. Bij terreinbeherende instan
ties, waterschappen en andere doelgroepen is meer
kennis over aardkundige waarden. Het belang van
de aardkundige waarden wordt onderkend.
Wij zien echter ook dat het beleid te weinig
concrete handvatten bevat. Dit is voor ons
aanleiding om met dit document meer duidelijk
heid te verschaffen over de concrete invulling van
ons beleid voor aardkundige waarden. Met deze
toelichting hopen we een handreiking te geven
voor inrichting en beheer, behoud en beleving en
voor ruimtelijke plannen.

Samenvatting
Met dit uitwerkingsdocument geven wij inhoud
en richting aan het beleid voor de kernkwaliteit
‘aardkundige waarden’. Wij hebben de beleidskaart
geactualiseerd en meer achtergrondinformatie
beschreven. Bovendien maken we de doelstel
lingen voor aardkundige waarden concreet voor de
hoofdlandschappen en belangrijkste landvormen.
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Wij willen aardkundige waarden die bijdragen
aan het specifieke Drentse karakter behouden en
beleefbaar maken. Waar mogelijk willen wij deze
herstellen en de informatiewaarde behouden.
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2	Kernkwaliteit aardkundige waarden
Wat zijn aardkundige waarden?
Aardkundige waarden zijn de onderdelen
van het landschap die iets vertellen over de
natuurlijke ontstaanswijze van het gebied.
Deze waarden hebben een relatie met de
geologische opbouw, de geomorfologie
(landvormen), de geohydrologie en de bodems
van een gebied. Zij vormen de natuurlijke
variatie in het aardoppervlak, maar ook
de mens heeft zijn sporen achtergelaten.
Aardkundige waarden hebben een relatie met
bodemgebruik, cultuurhistorie en archeologie.
Verder hangen ze samen met natuur- en
landschapswaarden en met landbouwkundige
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mogelijkheden. Aardkundige waarden bepalen
zo de identiteit van het landschap waarop de
levende natuur en het menselijk bestaan zijn
gebaseerd.
Voorbeelden van aardkundige waarden zijn:
stuifzandgebieden, beekdalen, pingoruïnes en
hoogveengebieden.
De meest kenmerkende en bijzondere
aardkundige elementen achten wij van
provinciaal belang.
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2.1	Het aardkundig landschap van
Drenthe
Het aardkundig landschap van Drenthe zoals we
dat nu aantreffen is gevormd door ijs, wind, water
en de mens.

ontstonden er pingo’s. Dit zijn kleine ijsheuvels
van opwellend grondwater. Drenthe heeft een
zeer groot aantal pingoruïnes. Dit is mogelijk het
hoogste aantal in de wereld.

Drenthe kent een aantal kenmerkende landvormen
die zijn ontstaan vanaf de voorlaatste ijstijd, het
Saalien.
Voorbeelden zijn:
Grotere gebieden als stuwwallen, keileem
ruggen, dekzandvlaktes, beekdalen en (hoog)
veengebieden.
Elementen als: pingoruïnes, puinwaaiers,
rivierduinen.
In die voorlaatste ijstijd heeft een dikke ijskap
Noord-Nederland bedekt. Op zijn lange weg uit
Scandinavië heeft het landijs allerlei materialen
meegebracht, zoals rotsblokken, grind, zand en
klei. Zo ontstond het Drentse keileemplateau,
met onder meer enkele keileemruggen, waarvan
de Hondsrug de bekendste is. Ook stuwde het
honderden meters dikke ijs als een bulldozer de
grond op en ontstonden verschillende stuwwallen.
Voorbeelden hiervan zijn de Havelterberg en de
rug van Zuidwolde. Toen het aan het eind van deze
ijstijd warmer werd, sleet het smeltwater van het
landijs (beek)dalen uit in het landschap. Tijdens
de laatste ijstijd, het Weichselien, werd Nederland
niet met ijs bedekt maar heerste er een toendra
klimaat. In heel Drenthe werd dekzand afgezet en
10

Landijsuitbreiding in de Saaie ijstijd

Zo’n 10.000 jaar geleden steeg de temperatuur weer
en kwam een einde aan deze ijstijd. In het noorden
van Drenthe werden mariene kleien afgezet. Vooral
in de lager gelegen delen van Drenthe werd het zo
vochtig dat veenvorming optrad.
Drenthe bestaat in die tijd uit een keileemplateau
afgedekt met dekzand. Op het plateau zijn enkele
hoge, droge ruggen en stuwwallen, zoals de
Hondsrug, de Rolderrug, de Zuidwolderrug en de
Havelterberg. De lage delen rondom dit Drents
plateau zijn grote onbegaanbare veenvlakten.
Later in het Holoceen deed de mens zijn invloed
gelden. Het landgebruik was sterk gekoppeld aan
de natuurlijke mogelijkheden die de ondergrond
biedt. Opvallend is daarbij het gebruik van de hoger

gelegen gronden als bouwland, waarbij de essen
werden gevormd. Door intensief grondgebruik en
ontwatering zijn in de middeleeuwen dekzanden
deels weer gaan stuiven. Hierbij zijn stuifzand
gebieden ontstaan, zoals het Drouwenerzand.
Vanaf de late middeleeuwen begon het vervenen.
Het hoogveen verdween grotendeels uit Drenthe,
eerst kleinschalig, dit noemen we de randveen
ontginningen, later grootschalig, onder meer in de
veenkoloniën. Slechts op enkele plaatsen zijn nu
nog hoogveenrestanten aanwezig.
Op basis van de hiervoor geschetste ontstaans
wijze van het landschap zijn in Drenthe vijf
hoofdlandschappen te onderscheiden: het Drents
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Plateau, het Hondsrug-complex, het Hunzedal
met het (voormalig) hoogveengebied, de Mariene
vlakte (noordelijk laagveengebied) en het Vechtdal
(zuidelijk laagveengebied) (zie kaartje pag. 24 en
bijlage 1).
Deze aardkundige hoofdlandschappen hebben
kenmerkende aardkundige elementen. Op het
Drents Plateau zijn dat bijvoorbeeld dekzandruggen
en pingoruïnes. Binnen het Hondsrugsysteem zijn
dat keileemruggen, droogdalen en hoogveenres
tanten. Opvallend is de relatief steile overgang van
het Drents Plateau naar de lager gelegen gebieden,
de zogenaamde macrogradiënt.

Op pad met
wAARDEvol
Drenthe

2.2 Belang van aardkundige waarden
Drenthe heeft een eigen karakter dat door
inwoners en bezoekers hoog gewaardeerd wordt.
Dit wordt voor een belangrijk deel bepaald door
het aardkundige landschap van Drenthe omdat dit
het vertrekpunt is geweest voor de ontwikkeling
van natuur en landschap en de cultuurhistorische
ontwikkeling. Het aardkundige landschap is dan
ook benoemd als één van de kernkwaliteiten in het
provinciaal omgevingsbeleid.

vruchtbaarheid en dragen bij aan de biodiversiteit
van Drenthe.
Aardkundige waarden hebben een bijzondere
belevingswaarde en een wetenschappelijke en
educatieve betekenis.
Ondergrondsfuncties
De ondergrond is de basis voor functies als landbouw,
natuur en landschap, waterwinning en wonen.

In de Omgevingsvisie Drenthe is de volgende missie
geformuleerd: “Het ontwikkelen van een bruisend
Drenthe, passend bij de kernkwaliteiten die de
provincie rijk is”. Daarbij wordt nadrukkelijk
gezocht naar mogelijkheden om de kernkwaliteiten
te benutten voor de ontwikkeling van Drenthe.

Bodemlagen vormen een natuurlijke bescherming van
het grondwater, zijn van belang voor de bouw (draagfunctie van de bodem) en bieden tal van mogelijkheden
voor eigentijdse functies, zoals de opslag en winning van
aardwarmte en de opvang van klimaatveranderingen
opvangen, bijvoorbeeld door waterberging in oude rivierbeddingen.

Aardkundige waarden vormen een belangrijke
kernkwaliteit. De bodem, en dan vooral het
aardkundige landschap, is onderlegger van de
cultuurhistorische, natuurlijke en landschappelijke
omgeving. De bodemdiversiteit draag bij aan de
biodiversiteit. Ze vormen letterlijk de basis voor
de profilering van Drenthe.
De bodem is een archeologische schatkamer.
Vooral de veengronden vormen een belang
rijk bodemarchief. Hierin zijn veel materialen
behouden die een belangrijke getuige zijn van
klimaatveranderingen, uitgestorven planten-en
geschiedenis. Ze zijn van belang voor de bodem
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Bijna elke ruimtelijke ontwikkeling gaat gepaard
met ingrepen in de bodem. Deze zijn vaak
een bedreiging voor aardkundige waarden en
kunnen de identiteit van het landschap aantasten.
Bovendien heeft aantasting van de bodem ook
voor andere waarden onomkeerbare gevolgen, met
name voor de biodiversiteit.
Aardkundige waarden zijn onvervangbaar
Ondanks ons beleid, uitgewerkt in de omgevings
verordening, blijkt dat waardevolle gebieden nog
steeds worden aangetast. Redenen hiervoor zijn
dat men zich niet altijd bewust is van het belang

van aardkundige waarden, dat kennis ontbreekt of
dat ons beleid niet concreet genoeg is.
Maar ook sluipenderwijs verdwijnen veel aardkun
dige waarden. Door verdroging is bijvoorbeeld
een proces van afbraak van veengronden ontstaan.
De afgelopen decennia is het aantal hectares
veengrond in de provincie Drenthe met ongeveer
40 % afgenomen, van 54.000 naar 33.000 ha.
Gezien het grote areaal moerige gronden met een
dunne veenlaag zal de afname zich de komende
jaren voortzetten. Zonder maatregelen zullen
in Drenthe de komende dertig jaar bijna alle
veenbodems verdwijnen. Alleen natuurgebieden
met hoge grondwaterstanden en plekken met
sterke kwel vormen daarop een uitzondering.
Ook in de beekdalen verdwijnen veel
veengronden.
Door veenoxidatie komt o.a. in het Hunzedal
en de Veenkoloniën het reliëf van voor de veen
vorming geleidelijk weer te voorschijn. Dat is
ook te zien in de beekdalen, behalve daar waar
egalisaties ten behoeve van verbetering van de
landbouwkundige situatie zijn uitgevoerd.
Ook de schaalvergroting en intensivering van de
landbouw en zelfs natuurontwikkeling en klimaat
adaptatie hebben geleid en leiden nog steeds tot
vervlakking van het landschap. Hierbij verdwijnen
veelal kleinschalig reliëf, kenmerkende ruggen of
laagtes en de samenhang met de omgeving.

Veengrondprofiel
13
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3	Ons beleid voor
aardkundige waarden
Wij willen de ruimtelijke identiteit van Drenthe
versterken. Daarbij stimuleren wij dat ontwikkelingen een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van Drenthe. Daartoe willen
wij de archiefwaarde van de bodem en de
landvormen, die karakteristiek zijn voor het
Drentse Landschap, behouden en versterken.
Deze landvormen zijn basis voor ruimtelijke
kwaliteit, biodiversiteit en landschappelijke
diversiteit.
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Om dit te bereiken hebben wij aangegeven
welke aardkundige waarden van provinciaal
belang zijn. Onze ambitie is deze a
 ardkundige
waarden te beschermen. Wij hebben
geformuleerd waarmee we rekening houden
bij het sturen van ontwikkelingen en hebben
aangegeven hoe we dit willen realiseren.
(zie paragrafen 3.3 en 3.4) . Het zorgvuldig en
verantwoord omgaan met de aardkundige
waarden vormt ons vertrekpunt bij
planvorming.
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3.1 Provinciaal belang
Gebieden waarin de aardkundige waarden bijdragen
aan het specifieke Drentse karakter én gebieden
met een belangrijke wetenschappelijke waarde
achten wij van provinciaal belang. Bij gebiedsont
wikkelingen wordt in de planvorming ingezet op
behoud/bescherming van aardkundige waarden.
Doorsnijding, vergraving, egalisatie,verlaging van
de grondwaterstanden en versnippering zullen
zoveel mogelijk worden tegengegaan.
In de omgevingsverordening zijn normerende
en richtinggevende uitspraken gedaan over
aardkundige waarden. Gemeenten moeten hier
rekening mee houden bij het vaststellen van
bestemmingsplannen. Ook organisaties als water
schappen, terreinbeheerders, planontwikkelaars
moeten in hun plannen hiermee rekening houden.

als aardkundige kwaliteiten en gaafheid worden
behouden. De meest gave en zeldzame gebieden,
de zogenaamde stergebieden, willen we veilig
stellen voor ingrepen. Verandering van inrichting
of beheer zijn hier niet toegestaan, tenzij ze nodig
zijn om de aardkundige waarde te behouden of
te versterken of om aardkundige processen te
herstellen, zoals het afplaggen in stuifzandgebieden.
Gebieden die bijdragen aan de kenmerken van
het aardkundig hoofdlandschap, maar minder
zeldzaam of gaaf zijn, hebben een middelhoog
beschermingsniveau. In beginsel kunnen ontwik
kelingen in deze gebieden alleen worden toege
staan als de kenmerken worden behouden.
De hiervoor genoemde gebieden zijn van provin
ciaal belang.

Wij kennen drie niveaus van bescherming om
richting te geven aan ontwikkelingen, inrichting
en beheer in een gebied.

Vervolgens zijn er gebieden die niet onder
scheidend zijn voor een aardkundig hoofdland
schap, teveel zijn aangetast of niet zeldzaam zijn
op provinciaal niveau. Hieraan kennen we het
generieke beschermingsniveau toe. Deze gebieden
kunnen wel bijdragen aan de lokale identiteit
en beleving van het landschap. In deze gebieden
verwachten wij dat gemeenten beleid ontwikkelen
en dat bij ontwikkelingen zorgvuldig gekeken
worden of en hoe aardkundige waarden kunnen
worden behouden. Ook kunnen aardkundige
kwaliteiten als inspiratiebron gebruikt worden.

Gebieden met een hoge aardkundige kwaliteit
hebben een hoog beschermingsniveau. In deze
gebieden staan wij ontwikkelingen alleen toe

Bovenstaande systematiek leidt tot een kaart
beeld, met de aardkundige hoofdstructuur en het
beschermingsniveau cq. provinciaal belang.

Echter, ook buiten deze gebieden komen speci
fieke waardevolle elementen of structuren voor.
Dit document biedt ook voor deze gebieden een
handreiking.

3.2 Beschermingsniveaus
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Beschermingsniveau aardkundige waarden
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3.3 Sturen op ontwikkelingen

waarbij aardkundige waarden de natuurlijke laag
vormen en drager zijn van de gebiedsidentiteit.

Ontwikkelingen, bijvoorbeeld verandering van
beheer, inrichting of functie, kunnen leiden tot
aantasting van de kenmerken en het bodemarchief
en daarmee van de aardkundige waarde. Bij de
planvorming moet daarom ook aandacht zijn voor
behoud/bescherming van aardkundige waarden.
Veilig stellen, beschermen, regisseren,
respecteren
De beschermingsniveau’s zijn vertaald in sturings
methoden.
De methoden ‘veilig stellen’ en ‘beschermen’
zijn normerend: ontwikkelingen die strijdig zijn
worden geweerd of er worden eisen gesteld aan de
ontwikkeling. (nee cq. nee, tenzij)
De methode regisseren is richtinggevend: ontwik
kelingen worden gestuurd door een goede
afweging te maken en eventueel voorwaarden te
verbinden aan de ontwikkeling. (ja, mits)
Ook de methode ‘respecteren’ is richtinggevend,
(ja, mits) maar is vooral inspirerend bedoeld. Het
is bedoeld als inspiratiebron voor gemeenten
bij het opstellen van hun bestemmingsplannen,

Opgemerkt moet worden dat de aard van de eisen
of voorwaarden afhankelijk is van de aardkundige
eenheid en het referentiebeeld dat daarmee samen
hangt. Het referentiebeeld beschrijft de karakte
ristieke kenmerken voor geologie, geomorfologie,
reliëf en bodem (zie bijlage 3). Afhankelijk van
het referentiebeeld en het beschermingsniveau zal
steeds worden afgewogen wat wel en niet gewenst
is. Zie hiervoor ook hoofdstuk 4.
Veilig stellen, beschermen en regisseren vallen
onder het provinciaal belang. Respecteren valt
onder het gemeentelijk belang. Wij verwachten
van de gemeenten dat zij nagaan in hoeverre deze
gebieden bijdragen aan de lokale identiteit. Ook
verwachten wij dat zij aangeven hoe ze deze
willen beschermen.
Onderstaand schema geeft aan hoe we met de
beschermingsniveaus kunnen sturen op ontwik
kelingen.

Hoog beschermingsniveau

Middelhoog beschermingsniveau

Generiek Beschermingsniveau

Beschermen: (normerend)

Regisseren: (richtinggevend)

Respecteren (inspirerend)

Aardkundige waarden sturen de

Aardkundige waarden geven mede

Aardkundige kwaliteiten als

ontwikkeling

richting aan de nieuwe ontwikkelingen

drager van de gebiedsidentiteit en

Stergebieden veilig stellen; aardkundige
waarden absoluut behouden
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inspiratiebron voor ontwikkelingen

Hoe – gebiedskenmerken
Ten slotte is de vraag hoe een initiatief ingepast
kan worden in het landschap. De gebieds
kenmerken spelen een belangrijke rol bij deze
vraag. Dit zijn de ruimtelijke kenmerken die
bepalend zijn voor de karakteristiek en kwaliteit
van dat gebied (het referentiebeeld). Voor alle
aardkundige hoofdlandschappen en aardkundige
vormgroepen beschrijven we welke kwaliteiten
en kenmerken behouden, versterkt of ontwikkeld
moeten worden. Zie hiertoe de bijlagen 1 en 2.
19

3.4 Overige instrumenten
Om het belang van aardkundige waarden te
borgen is niet alleen sturing via beleid nodig. Wij
vinden het ook belangrijk dat burgers, bestuur
ders, beleidsambtenaren, planontwikkelaars
en uitvoerders zich bewust zijn van de waarde
van het aardkundig landschap. Ook moet er
voldoende kennis zijn, die toegankelijk is en op de
juiste manier wordt toegepast.
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Aardkundige monumenten
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Het herkenbaar en beleefbaar maken van
aardkundige waarden kan een middel zijn om
kennis over te brengen en daarmee meer aandacht
voor aardkundige waarden te krijgen.
Wij zetten daarom verschillende middelen in
gericht op bewustwording, kennisvermeerdering
en kennisontsluiting.
Enkele voorbeelden zijn:
• De jaarlijkse onthulling van aardkundige
monumenten
Met de onthulling van aardkundige
monumenten brengen we aardkundige
waarden onder de aandacht van een breed
publiek. Aardkundige Monumenten zijn goede
voorbeelden van belangrijke aardkundige
verschijnselen en zijn typerend voor het
Drentse landschap. Samen vertellen en
verbeelden zij de ontstaansgeschiedenis
van de provincie Drenthe.
• De jaarlijkse studiedag voor gemeenten
Jaarlijks organiseren wij een studiedag voor
gemeente-ambtenaren, met thema’s op het
snijvlak van aardkunde en ruimtegebruik.
• De jaarlijkse studiedag voor terreinbeheerders
en waterschappen
Ook organiseren wij jaarlijks een studiedag
voor terreinbeheerders en waterschappen.
Wij besteden hierbij aandacht aan aardkundige
waarden in relatie tot natuurontwikkeling,
natuurbeheer en waterbeheer.
21

• Een basiscursus Aardkundige Waarden voor
beleidsambtenaren, terreinbeheerders, gidsen
en andere geïnteresseerden.
• Ondersteuning van De Hondsrug UNESCO
Global Geopark. Het geopark is voor ons
een belangrijke ontwikkeling. Het biedt de
mogelijkheid om de beleving en bewustwording,
kennisontwikkeling en –overdracht van
aardkundige waarden te vergroten en de relatie
met andere kernkwaliteiten te verduidelijken.
Een UNESCO Global Geopark is een gebied waar
geologisch erfgoed en landschappen van internationale
waarde op een integrale manier worden beheerd. Daarbij
staan behoud, educatie en duurzame ontwikkeling centraal.
De geologische geschiedenis, de cultuurhistorie, de hedendaagse cultuur en de natuur bepalen samen de identiteit
van het gebied. In een geopark maken inwoners, ondernemers, lokale instellingen en scholen samen dit verhaal
zichtbaar.
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De Jaarlijkse Studiedag
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• De Hondsrug UNESCO Global Geopark De
Hondsrug is een markant en dominerend onderdeel van het Drents Plateau. Het landschappelijk contrast met het naastgelegen Hunzedal
is beeldbepalend. De bijzondere geologie van
Hondsrug en Hunzedal is de inspiratie geweest
voor het ontwikkelen van een Geopark. De
Hondsrug is het eerste gebied in Nederland dat
is erkend als UNESCO Global Geopark.
Vooral de aardkundige waarden zijn van internationaal belang en dienen eens te meer te worden
behouden, duurzaam beheerd en waar mogelijk
versterkt. Om die reden zijn ze op een afzonderlijke kaart aangeduid. Zie geoportaal Drenthe,
kaart geosites. www.provincie.drenthe.nl
Masterplan De Hondsrug UNESCO Global Geopark
De Stichting Geopark de Hondsrug heeft in samenspraak
met partners een toekomstvisie vastgesteld, het Masterplan
2017-2027. Dit masterplan geeft aan hoe de stichting
samen met alle partners in de komende tien jaar de
gebiedsidentiteit wil versterken. In het plan zijn doelen voor
de beleving, bescherming, bewustwording en benutting
benoemd. Deze worden gerealiseerd via vier programmalijnen.
Gemeenten, terreinbeheerders en provincies hebben de
doelstellingen in dit document onderschreven en geven
hieraan gezamenlijk uitvoering. Het Geopark-bureau
coördineert deze uitvoering.
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• Ondersteuning van de projecten die beleving
en bewustwording van Aardkundige Waarden
versterken.
• Bevorderen van onderzoek naar Aardkundige
waarden in Drenthe.
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4 Uitwerking en toepassing

In dit hoofdstuk lichten wij toe wat wij
willen bereiken met ons beleid en wat de
beschermingsniveaus concreet inhouden.
Wij hanteren daarvoor een indeling in aardkundige hoofdlandschappen met kenmerkende
aardkundige vormgroepen en elementen.
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Eerst geven wij aan wat de kenmerken
per hoofdlandschap zijn en welke ambities
wij hier hebben. Daarna geven wij een
uitwerking per vormgroep.
Dit vormt het handvat voor de belangen
afweging en keuzes bij o
 ntwikkelingen,
inrichting en beheer. Uiteindelijk vormt
het referentiebeeld van de afzonderlijke
aardkundige eenheden de leidraad voor
inrichting en beheer.
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4.1 Aardkundige hoofdlandschappen
Drenthe is op basis van de geologische ontstaans
geschiedenis in te delen in vijf aardkundige hoofd
landschappen, namelijk:
1. Mariene Vlakte
2. Drents Plateau
3. Hondsrug-complex
4. Hunzedal
5. Vechtdal
Wij willen de karakteristieke landschappelijke
identiteit van deze hoofdlandschappen behouden.
Dit doen we door het in stand houden van de
kenmerkende aardkundige elementen en de onder
linge samenhang.
Sturing
Hoog beschermingsniveau: Instandhouding van de
macrogradient, bodemopbouw, reliëf en gradiënt
situaties. De aardkundige kenmerken zijn norme
rend voor wat mogelijk is.
Van gemeenten verwachten wij dat deze gebieden
in bestemmingsplannen via een dubbelbestem
ming beschermd worden.
Waterbeheer, terrein- en landschapsbeheer moeten
zodanig zijn dat de kenmerken in stand worden
gehouden.
Ontgronding ten behoeve van zandwinning is niet
toegestaan.
Aanleg van nieuwe infrastructuur moet worden
vermeden.
27

Normaal landbouwkundig gebruik is mogelijk,
echter, verandering van inrichting en beheer, zoals
diepploegen en egalisatie zijn verboden.
Aanleg van drainage is alleen mogelijk wanneer
dit niet leidt tot aantasting van de aardkundige
kenmerken van gebieden en eenheden.
Middelhoog beschermingsniveau: De kenmerken,
het reliëf en de bodemopbouw zijn richtinggevend
voor wat mogelijk is.
Ook voor deze gebieden verwachten wij van
de gemeenten een bescherming via een dubbel
bestemming in de bestemmingsplannen.
Bij ontwikkelingen ten behoeve van infra
structuur, natuur- en wateropgaven dient
een goede afweging te worden gemaakt. Het
zorgvuldig en verantwoord omgaan met de
aardkundige waarden moet vertrekpunt zijn bij
de planvorming. Daarnaast dient het in stand
houden van de kenmerken richting te geven aan
de inrichtingsmaatregelen. Aantasting van bodem
opbouw en reliëf moeten zoveel mogelijk worden
voorkomen. Waar dit niet mogelijk is verwachten
wij dat de informatiewaarde van de bodem wordt
vastgelegd middels boorbeschrijvingen en foto’s.
Normaal landbouwkundig gebruik is mogelijk.
Daarentegen is diepploegen en egalisatie verboden.
En is aanleg van drainage alleen mogelijk wanneer
dit niet leidt tot aantasting van aardkundige
kenmerken van het hoofdlandschap.
Ontgronding ten behoeve van kleinschalige
zandwinning is niet toegestaan.
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Generiek beschermingsniveau: het behoud
van de lokale identiteit en beleving van het
landschap geven sturing aan de afweging, waarbij
de kenmerken van deze gebieden en elementen
inspiratie, inhoud en betekenis kunnen geven aan
ontwikkelingen.
Van gemeenten verwachten wij dat zij hieraan
inhoud geven. Bijvoorbeeld door een inventari
satie van de aardkundige waarden met een lokale
betekenis en het opstellen van een beeldkwaliteits
plan.
Bij ontwikkelingen met ingrepen in de bodem
verwachten wij een goede analyse van de aardkun
dige waarden. Doel is om in de planvoorbereiding
de bodemopbouw en het reliëf zoveel mogelijk te
behouden, waar dit niet mogelijk is verwachten
wij dat de informatiewaarde van bodem wordt
vastgelegd.
Dit geldt o.a. voor de aanleg van infrastructuur of
de omzetting van landbouw in natuur.
Normaal landbouwkundig gebruik is mogelijk.
Voor ontgronding ten behoeve van kleinschalige
zandwinning of landbouwkundige verbetering
dient een afweging van belangen te worden
gemaakt.
Zie bijlage 1 voor een uitwerking per hoofdland
schap.
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4.2 Aardkundige eenheden en
vormgroepen
De hoofdlandschappen worden als gevolg van
de eigen ontstaansgeschiedenis gekarakteriseerd
door kenmerkende (aardkundige) eenheden.
In bijlage 2 hebben wij ons beleid toegelicht.
Daarvoor hebben wij de eenheden geclus
terd in vormgroepen. Dit zijn vergelijkbare
of vanuit hun ontstaan met elkaar samenhan
gende aardkundige eenheden. Per vormgroep
hebben we de kenmerken, ontwikkelingen,
bedreigingen, ambities en sturing uitgewerkt.
Het referentiebeeld van de afzonderlijke aardkun
dige eenheden is te vinden als toelichting bij de
Geomorfologische kaart (1:25.000, Alterra 2010,
zie bijlage 3 en geoportaal Drenthe). Deze vormen
de leidraad voor inrichting en beheer.

Figuur 3. De samenhang van aardkundige eenheden op een kleileemrug
Gebaseerd op: Witte, J.P.M. et al, 2007

29

Op pad met
wAARDEvol
Drenthe

30

Bijlagen
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Bijlage 1
Uitwerking van het beleid voor de
aardkundige hoofdlandschappen
1.
2.
3.
4.
5.

1

Mariene Vlakte
Drents Plateau
Hondsrug-complex
Hunzedal
Vechtdal

Mariene vlakte

Kenmerken

Dit laag gelegen (veen)gebied in het noorden van Drenthe vormt de overgang van het
Pleistocene gebied met dekzand en keileem naar het Holocene zeekleigebied. Het bestaat
voornamelijk uit mariene kleien bedekt met laagveen. Het overgangsgebied naar het Drents
Plateau bestaat uit een afwisseling van (hoger gelegen) zandruggen. Dit is deels bedekt met
veen van het feitelijke laagveengebied. Bij de inrichting van het gebied als waterberging
is een moerasgebied ontstaan. Hier kunnen aardkundige processen zoals veenaangroei en
meandering weer actief plaatsvinden.

Karakteristieke

Laagveen, Dekzand- en keileemruggen, Dekzandkopjes, Getijafzettingen, Beekdalen.

aardkundige elementen
Ontwikkelingen

veenoxidatie, waterberging, natuurontwikkeling, landbouw, klimaatverandering.

Ambities

Behoud karakteristieke aardkundige elementen, macrogradiënt, gradiënt-situaties.

Stergebied

Het restant van het oerbos Roderwolde. Dit gebied is veilig gesteld van ingrepen via het
bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Noordenveld. Tevens is het een aardkundig
monument.

Hoog beschermingsniveau

Grote delen van de mariene vlakte hebben een hoog beschermingsniveau. De macrogradiënt,
bodemopbouw, reliëf en gradiëntsituaties zijn normerend voor wat mogelijk is.
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Het Hondsrug-complex

Kenmerken

Een complex van meerdere parallel lopende, langgerekte ruggen (megaflutes), gevormd
gedurende een late fase van de landijsbedekking in het Saalien. Van west naar oost zijn dit
de ruggen van Norg, Zeijen, Rolde/Sleen, Tynaarlo en de Hondsrug. Meest kenmerkend is
De Hondsrug, die loopt van de stad Groningen naar Emmen. Deze rug is ongeveer 70 km
lang. Deze rug ligt het meest oostelijk en vormt een markante overgang van het pleistocene
hoofdlandschap van het Drents Plateau naar het Hunzedal. Dit is een pleistoceen erosiedal.
Later is hier in het Holoceen in een belangrijk deel hoogveen gevormd. In een groot deel van
het Hondsrug-complex is door erosie de keileem verdwenen en dagzoomt het premorenaal
(afzettingen die vóór de keileem zijn gevormd).
Gedurende de laatste ijstijd, het Weichselien, is dekzand afgezet. Vanaf de middeleeuwen
gebruikte de mens hoger gelegen delen als akkers. De essen met hun kenmerkende bodemopbouw werden gevormd.

Karakteristieke

Stelsel van megaflutes (ruggen) met bijbehorende laagten (Hondsrug, inclusief pingo-restanten),

aardkundige elementen

Macrogradiënt, Keileem, Stuifzandcomplexen, Droogdalen, Beekdalen, Essen, Dekzandkopjes op
rivier/beek afzettingen, Smeltwaterheuvels, Potklei afzetting, Natte valleien, Zwerfstenen

Ontwikkelingen

Veenoxidatie, natuurontwikkeling, landbouw, klimaatverandering, De Hondsrug UNESCO
Global Geopark, infrastructuur N34

Ambities

Behoud karakteristieke aardkundige elementen, macrogradiënt, gradiënt-situaties.

Ontwikkelingsgebieden

Borger en omgeving, Bodemovergangen en uitzichtpunten, Hondsrug Experience,
Nieuw Schoonebeek: uitlopers van de Hondsrug

Stergebieden
Deze gebieden moeten worden
veilig gesteld van ingrepen.

Noordsche veld: dekzand op keileem, met mogelijk een pingoruïne.
De Strubben/ Kniphorstbosch; stuifzandgebied met veel verschillende kleine aardkundige
elementen, zoals droge dalen, stuifzandruggen, karrensporen, vennetjes, veentjes etc, en een
variatie aan ongestoorde bodems.
Beekdal Drentsche Aa; een van de best bewaarde beekdalsystemen van West-Europa en een
van de weinige beken in Nederland die (grotendeels) zijn oorspronkelijke meanderende loop
heeft behouden, in combinatie met rivierduinen, terrasvorming en smeltwaterdalen.
Balloërveld: reliëfrijk gebied op keileem met dekzandrug en -laagtes, een vlakte van smeltwaterafzettingen, een smeltwaterdal en pingo-ruïnes.
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Stergebieden Kampsheide: reliëfrijk
gebied met een pingo
Deze gebieden

ruïne,

moeten worden een stuifzandgebiedje en
veilig gesteld

een smeltwaterdal.

van ingrepen.

Drouwenerzand: stuifzandcomplex met een
van de weinige actieve
stuifzandgebieden in
Nederland.
Buinerveld: ensemble van
droge dalen, droge pingo
ruïnes en stuifzanden,
Boswachterij Exloo:
dekzand en stuifzandreliëf op keileem, gecombineerd met enkele droge
pinogruïnes en droge
dalen.
Leewal: een 4 meter hoge
langgerekte dekzand- of
stuifzandrug, mogelijk
ook een esker die is
afgedekt met dek- of
stuifzand.
Boswachterij Odoorn:
stuifzanden en droge
dalen, mogelijk ook een
pingoruïne
Meerstalblok: restant
levend hoogveen.
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Drents Plateau

Kenmerken

Het Drents plateau is een keileemplateau doorsneden door beekdalen en met enkele
noordnoordoost-zuidzuidwest georiënteerde keileemruggen. Het gebied heeft zijn ontstaanswijze te danken aan de landijsbedekking gedurende de voorlaatste ijstijd, het Saalien. Op
de keileem is gedurende de laatste ijstijd, het Weichselien, dekzand afgezet. Vooral bij de
bovenlopen en brongebieden van de beekdalen en bovenop de hoofdwaterscheiding van
Drenthe (op zoutruggen/-koepels) komen pingo-restanten voor. Ook deze zijn gevormd in het
Weichselien. In laagtes op het plateau heeft zich in het Holoceen hoogveen gevormd. Na de
veenontginningen van de afgelopen eeuwen resten hiervan nu dekzandvlaktes en hoogveenrestanten. De zuidwestelijke begrenzing van het Drents plateau bestaat uit een stuwwallengebied en gedrumliniseerde keileem ruggen.
Vanaf de middeleeuwen gebruikte de mens hoger gelegen delen als akkers en werden de
essen, met hun kenmerkende bodemopbouw, gevormd.

Karakteristieke

Macrogradiënt, Keileem, Zwerfstenen, Beekdalen, Stuifzandcomplexen, Hoogveenrestanten,

aardkundige elementen

Dekzandkopjes op rivier/beek afzettingen, Smeltwaterheuvels. Potklei- afzetting, Natte
valleien, Essen, Stuwwallen, Gedrumliniseerde keileemruggen, Droogdalen, Dekzandgordels/
Stuifzandcomplexen, Glaciaal bekken, Petgatencomplexen

Ontwikkelingen

Veenoxidatie, waterberging, natuurontwikkeling, landbouw, klimaatverandering, Nationaal
Park Drentsche Aa, De Hondsrug UNESCO Global Geopark, Koloniën van Weldadigheid

Ambities

Behoud karakteristieke aardkundige elementen, macrogradiënt, gradiënt-situaties beekdalen
en samenhangende pingo-gebieden.

Ontwikkelingsgebieden

Hoogveen randgebied; Bovenloop Drentsche Aa, Bezoekerscentrum Havelterberg.

Stergebieden

Kleibosch: gebied met potkleiafzettingen aan maaiveld.
Lieverensche diep: karakteristiek beekdal.

Deze gebieden moeten worden

Norgerholt: ongerept bos met oorspronkelijk reliëf en gave bosbodems.

veilig gesteld van ingrepen.

Esmeer: pingoruïne.
Witterveld: gave restanten hoogveen.
Dieverderzand: reliëfrijk stuifzandgebied.
Havelterberg: stuwwal met gevarieerde bodemopbouw
Rug van Zuidwolde: stuwwal met oude bossen en onverstoorde bodems.
Dwingeloosche heide/Kraloerheide: oude heidevelden met onverstoorde bodems.
Nuilerveld: hereplaten, Mantingerbosch; gave bosbodems, Mantingerzand: stuifzandgebied
Mekelermeer: pingoruïne.
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4

Hunzedal

Kenmerken

Het Hunzedal is een groot en breed dal oostelijk van de Hondsrug. Het is een oerstroomdal
van smeltwater van de voorlaatste ijstijd. Het smeltwater vormde een zeer breed en diep dal
dat zichzelf later met eigen sedimenten weer opvulde. Dit verklaart de brede dalvlakte van
de huidige Hunze. In het Weichselien is in het dal dekzand afgezet. Later in het Holoceen
vormde zich hier een veenpakket overheen. Het dekzand is in lage duinen afgezet, die nu
als hogere delen herkenbaar zijn. Het zijn veelal de locaties met (spaarzame) bewoning.
Door veenoxidatie worden de duinen langzaam steeds beter herkenbaar. Uit de nieuwste
hoogtekaart is tevens een duidelijk patroon zichtbaar van ronde laagtes en (waarschijnlijk)
omliggende wallen. Dit patroon is geïnterpreteerd als een combinatie van pingoruïnes en
uitblazingswallen, maar de verschijnselen zijn niet goed onderzocht.
Halverwege de 18e eeuw kwam de grootschalige vervening op gang, waarna het dal in de
20e eeuw werd omgevormd tot een optimaal ingericht agrarisch landschap.

Karakteristieke

Macrogradiënt, glaciaal erosiedal, beekdalen, hoogveenrestanten, dekzandkopjes, rivier-

aardkundige elementen

duinen, dekzandgordels, uitblazingslaagtes en/of pingoruïnes, puinwaaiers bij Voorste Diep
en de droogdalen, kwelsituaties (langs macrogradien en locale ruggen)

Ontwikkelingen

Veenoxidatie, waterberging, natuurontwikkeling, landbouw, klimaatverandering,
De Hondsrug UNESCO Global Geopark, herstelplan Bargerveen

Ambities

Behoud karakteristieke aardkundige elementen, macrogradiënt, gradiënt-situaties.

Stergebieden

Duunsche Landen: rivierduin.

Deze gebieden moeten worden
veilig gesteld van ingrepen.
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Vechtdal

Kenmerken

De Oer-Vecht is ontstaan door het vrijkomen van heel veel smeltwater toen het landijs in
het Saalien (circa 150.000 jaar geleden) begon af te smelten. Het smeltwater zocht zich
via Meppel een weg naar het laagste punt. De Oer-Vecht liep globaal uit het oosten, via
Coevorden ten zuiden van Steenwijk langs naar Wieringen.
In het door de Oer-Vecht uitgeslepen dal stromen nu de Wold Aa en de Oude Vaart vanaf het
Drents Plateau naar het laag gelegen Meppel.
Een uitzondering vormt de veenbeek de Reest. De Reest ontstond in het natte veen en
ontwaterde eveneens richting Meppel.
In het Eemien (de warmere periode tussen de Saalien en Weichselien ijstijden) werd klei
afgezet. Op de klei ontstonden in de laatste ijstijd dekzandkoppen. In het Holoceen kon
het water door de kleilaag niet weg en ontstond er veen. De dekzandkoppen bleven hoog
genoeg om niet overwoekerd te worden door het veen. Op deze relatief kleine dekzandkoppen zijn in de Middeleeuwen de eenmans-essen (huiskampen) gesticht. Ook waren
dekzandkoppen langs het Schoonebekerdiep ontstaan, die evenzogoed nog herkenbaar zijn.
Rond de 12e en 13e eeuw is er veel verveend in het gebied en zijn karakteristieke lintdorpen
als Ruinerwold en Wapserveen ontstaan.

Karakteristieke

Macrogradiënt, Beekdalen, Dekzandkopjes, Eenmansessen, Rivierduinen, Glaciaal erosiedal

aardkundige elementen
Ontwikkelingen

Veenoxidatie, waterberging, natuurontwikkeling, landbouw, klimaatverandering.

Ambities

Behoud karakteristieke aardkundige elementen, macrogradiënt, gradiënt-situaties.
Ontwikkelingsgebied: Linde en omgeving

Stergebieden
Deze gebieden moeten worden
veilig gesteld van ingrepen.
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Reestdal: oerstroomdal van de Vecht
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Bijlage 2
Uitwerking van het beleid voor
de aardkundige vormgroepen

Wij onderscheiden acht aardkundige
vormgroepen. Dit zijn vergelijkbare of vanuit
hun ontstaan met elkaar samenhangende
aardkundige eenheden.
De vormgroepen zijn:
1. Grondmoreneruggen
2. Keileemplateau
3. Droogdalen
4. Beekdalen
5. Veengebied
6. Pingoruïnes, doodijsgaten en uitblazingslaagtes
7. Dekzandgebieden
8. Stuifzandgebieden
9. Bijzondere bodems
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Per vormgroep beschrijven wij wat de kenmerken zijn,
welke ontwikkelingen er zijn geweest of spelen, wat
de bedreigingen zijn voor de aardkundige waarde,
welke ambities wij hebben en hoe wij sturen op
ontwikkelingen.
Verwezen wordt ook naar de toelichting bij de
geomorfologische kaart (Alterra, 2010) Deze geeft
meer informatie per aardkundige eenheid. Dit geeft
handvatten voor de uitwerking van inrichtings- en
beheerplannen.
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1 Grondmoreneruggen
Kenmerken
Grondmoreneruggen zijn relatief hoge
heuvels gevormd door het landijs in de
voorlaatste ijstijd. Kenmerkend zijn de
grote hoogteverschillen, de hellingen
met droogdalen, het ondiep voorkomen
van keileem en de vele zwerfstenen.
Door de grote hoogteverschillen,
gevarieerde bodemopbouw en keileemverspreiding is er een breed scala aan
bodemgradiënten. Het grondwatersysteem is zeer gevarieerd, met kwel naar
de randgebieden. De keileemruggen
hebben een belangrijke functie in de
watersystemen. Bijzondere elementen
zijn de essen: door eeuwenlange
bemesting met gras- of heideplaggen
opgehoogde akkers.
Het Hondsrugcomplex in het oosten
van de provincie bestaat uit meerdere
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parallel lopende, langgerekte ruggen met plaatselijke
stuwing in de ondergrond. De Havelterberg en de ruggen van
Zuidwolde in het zuidwesten zijn stuwwallen.

Ontwikkelingen
De ruggen zijn al vanaf de prehistorie gebruikt voor bewoning.
Bekend zijn de hunebedden, grafheuvels, urnenvelden en
nederzettingen. Vanaf de vroege middeleeuwen zijn de ruggen
in cultuur gebracht als essenlandschap en heideontginningsgebied. De dorpen liggen vaak op de flank van de ruggen,
grenzend aan een beekdal.
Inmiddels zijn de grondmoreneruggen grotendeels voor de
landbouw ontgonnen. De kleinschaliger glooiingen worden
geleidelijk door de landbouw vervlakt waardoor alleen de
grootschalige vormen overblijven. Ontwatering heeft vooral

Met het Hondsrug UNESCO Global Geopark streven we naar

aan de randen van de stuwwallen effect op kwelstromen,

behoud, educatie en beleving van het Hondsrugcomplex en het

bodems en ecologie.

esdorpenlandschap.

Het Hondsrugcomplex en de Ruggen van Zuidwolde kennen
een intensief gebruik, met bijbehorende uitbreidingen van

Sturing

dorpen en verblijfsrecreatie, intensivering van de landbouw en

Hoge bescherming: Norm

aanleg/verbetering van de infrastructuur.

Beschermende bestemmingsregeling cq. inrichting en beheer
gericht op instandhouding van de macrogradiënt en de

Bedreigingen

hoofdlijnen in het huidige reliëf en van de bodem- en vocht-

Diepe grondbewerking en doorsnijdingen kunnen de hydro-

gradiënten. Behoud van de zwerfstenen in het gebied. Niet

logie en bodem verstoren (doorbreken ondoorlatende

vergraven, doorsnijden, geen diepe grondbewerking

keileemlaag), vergraven en egalisatie tasten het reliëf en de

Middelhoge bescherming: Richting

bodem aan. Het verdwijnen van zwerfstenen leidt tot verlies

Via een beschermende bestemmingsregeling cq. inrichting en

van identiteit en wetenschappelijke waarde.

beheer bijdragen aan behoud en herstel van de samenhang en
gradiëntsituaties en aan versterking van de beleving , inclusief

Ambitie

de zwerfstenen.

Behouden van het eigen karakter van de keileemruggen.

Generieke bescherming: Inspiratie

Versterken van de zichtbaarheid en beleving van de hoogte-

Bij ontwikkelingen de natuurlijke elementen, inclusief de

verschillen, in stand houden macrogradiënt en bodem- en

zwerfstenen, en gradiënten als inspiratie gebruiken, onder

vochtgradiënten. Behoud zwerfstenen.

meer gericht op versterking van de beleving.
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2 Keileemplateau
Kenmerken
Het Drentse keileemplateau is ontstaan
onder het landijsdek dat zich hier zo’n
150.000 jaar geleden uitbreidde. Het
ijs schraapte het landschap af tot een
vlak plateau en zette een enkele meters
dikke leemlaag af, de keileem. De dikte
en samenstelling van deze laag wisselen
van plek tot plek. Het gebied heeft dan
ook een licht golvend karakter. Op de
keileem is gedurende de laatste ijstijd,
het Weichselien, dekzand afgezet. Het
keileemplateau wordt doorsneden door
beekdalen en is bezaaid met vele ronde
of ovale laagtes, waaronder pingoruïnes.
De wisselende dikte en de variatie in
samenstelling van keileem en dekzanden
en de vele vennen zorgen voor een grote
variatie aan habitats. Droge en vochtige
delen kunnen over korte afstand sterk
wisselen.
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Vanwege de ondiepe ligging van keileem (begint doorgaans
tussen de 40 en 120 cm.) zijn er bodems die karakteristiek
voor natte omstandigheden. Ook de aanwezigheid van vele
zwerfstenen is kenmerkend.

Ontwikkelingen
Vanaf de middeleeuwen gebruikte de mens hoger gelegen
delen als akkers en werden de essen, met hun kenmerkende
bodemopbouw, gevormd.
Door ontwatering, kanalisatie van beken, egalisatie en
doorploegen van de bodems is de oorspronkelijke grote
variatie in milieuomstandigheden sterk afgenomen.

Bedreigingen

Ambitie

Diepe grondbewerking en doorsnijdingen kunnen de hydro-

Versterken van de zichtbaarheid en beleving van de hoogte-

logie verstoren door het doorbreken van de keileemlaag.

verschillen, in stand houden macrogradiënt, het licht golvende

Vergravingen en egalisaties tasten de bodemopbouw en het

karakter, de zwerfstenen en bodem- en vochtgradiënten.

licht golvende reliëf aan. Esdekken staan bloot aan erosie door
het intensieve landbouwkundig gebruik als bloembollenteelt

Sturing

en productie van graszoden.

Hoge bescherming: Norm
Beschermende bestemmingsregeling cq. inrichting en
beheer gericht op instandhouding van de macrogradiënt
en de hoofdlijnen in het huidige reliëf en van de bodem- en
vochtgradiënten. Behoud van de zwerfstenen. Niet vergraven,
doorsnijden, geen diepe grondbewerking
Middelhoge bescherming: Richting
Via een beschermende bestemmingsregeling cq. inrichting en
beheer bijdragen aan behoud en herstel van de samenhang en
gradiëntsituaties en aan versterking van de beleving, inclusief
de zwerfstenen.
Generieke bescherming: Inspiratie
Bij ontwikkelingen de natuurlijke elementen, inclusief de
zwerfstenen, en gradiënten als inspiratie gebruiken, onder
meer gericht op versterking van de beleving.
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3 Droogdalen
Kenmerken
Droogdalen zijn gevormd in de laatste
ijstijd als gevolg van erosie door
smeltwater. We vinden ze vooral op de
hellingen van grondmoreneruggen. Ze
zijn vaak asymmetrisch door verschillende blootstelling van de twee zijden
aan de zon. Later zijn ze vaak bedekt
met dekzand. Alleen bij zeer veel
neerslag zal een droogdal nu nog een
afvoerfunctie hebben. Vaak vormen
ze de bovenloop van beekdalen. Het
ontstaan van de droogdalen hangt som
ook samen met kwelsituaties. Op korte
afstand zijn er relatief grote verschillen
tussen hoog/droog en laag/nat, wat
zich ook uit in de bodemvorming en
natuurlijke vegetatie. De bodems zijn
veelal podzols, in diepere dalen ook
veengronden.
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Ontwikkelingen
Droogdalen maken deel uit van het cultuurlandschap op
de keileemruggen. Ze zijn veelal in gebruik (geweest) als
landbouwgrond, maar we vinden ze ook in bos- en natuur
gebieden en zelfs in de dorpen (bijvoorbeeld in Exloo).

Bedreigingen
Vergraven, doorsnijden en diepe grondbewerking tasten de
typische vochtgradiënt, het reliëf en de bodem aan. Ploegen
kan het typerende reliëf afvlakken.

Ambitie
Het natuurlijke reliëf in stand houden en meer zichtbaar en
beleefbaar maken. Bodem-en vochtgradiënten in stand houden
of herstellen. Meer inzicht in samenhang droge dalen met

Sturing

kwelsituaties en pingoruïnes.

Hoge bescherming: Norm
Een beschermende bestemmingsregeling cq. inrichting en
beheer, gericht op instandhouding van het natuurlijke reliëf en
hydrologie.
Middelhoge bescherming: Richting
Via een beschermende bestemmingsregeling cq. inrichting en
beheer bijdragen aan behoud en herstel van de samenhang en
gradiëntsituaties en aan versterking van de beleving.
Generieke bescherming: Inspiratie
Bij ontwikkelingen de natuurlijke elementen en gradiënten als
inspiratie gebruiken, onder meer gericht op versterking van de
beleving.
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4 Beekdalen
Kenmerken
Beekdalen zijn langgerekte laagtes
met een afwaterende, oorspronkelijk
meanderende beek. De beek vertoont
dynamiek in de vorm van sedimentatie
en erosie. De beken volgen de laagtes
in het landschap die al waren gevormd,
bijvoorbeeld door het landijs. Ook
hebben de beken zelf hun weg gevorm
door erosie en het doorbreken van
ruggen in periodes met veel smeltwater.
De natuurlijke vorm van de beek is
meanderend, waarbij de buitenbocht
een steile oever heeft en de binnenbocht
een flauwe oever. De loop kan zichzelf
verleggen en bochten afsnijden. De oude
lopen blijven zichtbaar in het beekdallandschap en in de bodem. Veelal wordt
het dal veniger naar de beek toe. Kwel
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van ijzerrijk grondwater heeft in veel beekdalen gezorgd voor

Ambities

ijzerafzettingen in de bodem. De bodems op de hogere flanken

Instandhouden of herstellen van de natuurlijke gradiënten.

zijn zandige beekdalgronden, naar de beek toe of stroom

Hydrologisch herstel van de beekdalen. Bij projecten voor

afwaarts overgaand in moerige podzolgronden en veengrond

waterberging of natuurontwikkeling inzetten op behoud oude

op zand en veengronden in de natste delen. Rivierduinen

meanders en rivierduinen, vocht- en bodemgradiënt, reliëf en

geven extra variatie in habitats.

bodemopbouw en herstel natuurlijk dynamiek.

Ontwikkelingen

Sturing

Veel beken zijn in het verleden genormaliseerd., maar worden

Hoge bescherming: Norm

nu opnieuw ingericht voor natuur en/of waterberging.

Beschermende bestemmingsregeling cq. inrichting en beheer

Waar dat niet het geval is verdwijnt veen door toenemende

gericht op instandhouding van de gradiëntsituaties en rivier-

ontwatering.

duinen en hydrologie. Niet vergraven, doorsnijden, geen diepe
grondbewerking

Bedreigingen

Middelhoge bescherming: Richting

Vergraven, doorsnijden en diepe grondbewerking tasten de

Via een beschermende bestemmingsregeling cq. inrichting en

typische vocht- en bodemgradiënt, het reliëf en de bodem

beheer bijdragen aan behoud en herstel van de hydrologie,

aan. Normaliseren versnelt de waterafvoer en verstoort het

de samenhang en gradiëntsituaties en aan versterking van de

erosie- en sedimentatieproces, peilverlaging leidt tot oxidatie

beleving.

en verlies van veen.

Generieke bescherming: Inspiratie
Bij ontwikkelingen de natuurlijke elementen en gradiënten als
inspiratie gebruiken, onder meer gericht op versterking van de
beleving.
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5 Veengebieden
Kenmerken
Met de stijging van de zeespiegel na de
ijstijden zijn steeds meer delen van het
landschap vernat. In deze natte delen
ontwikkelde zich veen. Veen is een
opeenhoping van dode plantenresten
die onder water niet worden afgebroken.
Vanaf ongeveer zesduizend jaar geleden
breidden de venen zich vanuit de lagere
delen uit over grote delen van het
landschap.
Er wordt onderscheid gemaakt in laag
gelegen voedselrijkere venen, bosvenen
en voedselarme hoogvenen waarin
veenmossen domineren. Vaak ontstaat
eerst laagveen, waar bovenop zich later
hoogveen ontwikkelt. Het hoogveen kan
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boven de grondwaterspiegel uitgroeien omdat het van zichzelf
goed water vasthoudt.
Laagveen kent weinig reliëf. Levend hoogveen vormt een
bollend hoogveenkussen met veenstroompjes die overtollig
water afvoeren.
Het veen vormt een belangrijk archief over klimaatveranderingen en de geschiedenis van de mens.

Ontwikkelingen
In het verleden zijn de grote laag- en hoogveengebieden
ontwaterd, verveend en in cultuur gebracht als landbouwgrond. Laagveen vinden we nu nog vooral in beekdalen. Ook
resten nu nog enkele hoogveenrestanten, met bijbehorende
restanten van boekweitbrandcultuur en bovenveengraslanden.
Met verhoging van waterstanden en buffers wordt geprobeerd
de waterstanden te verhogen om het resterende hoogveen te

Sturing

behouden en herstellen.

Hoge bescherming: Norm

Elders wordt het resterende veenpakket bedreigd door oxidatie

Een beschermende bestemmingsregeling cq. inrichting en

ten gevolge van verdroging en klimaatverandering.

beheer, gericht op instandhouding van de veenpakketten.
Handhaven of realiseren van een waterpeil gericht op behoud

Bedreigingen

van het veenpakket.

Peilverlaging leidt tot oxidatie en verlies van veen (bodemda-

Middelhoge bescherming: Richting

ling) en verdroging van hoogveen, eutrofiëring verstoort de

Via een beschermende bestemmingsregeling en met beheers-

voedingstoestand en remt daarmee de veengroei. Vergraven

en inrichtingsmaatregelen bijdragen aan verhoging water-

(afgraven) en diepe grondbewerking verstoren de veenprofielen.

peil om bodemdaling tegen te gaan en veenpakketten te
behouden. Versterking van de beleving.

Ambities

Generieke bescherming: Inspiratie

In stand houden en opnieuw tot groei brengen van de laatste

De geschiedenis van het veen en resterende veenpakketten als

hoogveenrestanten. Waterstandsverhogingen voor behoud

inspiratie gebruiken, onder meer gericht op het beter zichtbaar

van resterende laagveenpakketten. Leesbaar maken van

en beleefbaar maken. Extensief recreatief medegebruik

de veenontginningsgebieden en de overgangen naar de

bevorderen.

resterende hoogveengebieden.
Behoud van kenmerkende structuren en het resterende
archeologisch archief en veenarchief.
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6	Pingoruïnes, doodijsgaten en
uitblazingskommen
Kenmerken
Drenthe is bezaaid met honderden
ronde of ovale laagtes. Veel van deze
laagtes hebben een oorsprong als pingo.
Pingo’s zijn ijsheuvels. Ze bestonden
in de laatste ijstijd en zijn ontstaan
door bevriezing van grondwater. De
groeiende ijslenzen duwden de grond
omhoog en opzij. Toen de temperatuur
weer steeg en het ijs smolt ontstond
een ronde laagte met een ringvormige
wal eromheen: een pingoruïne. Andere
laagtes moeten worden getypeerd
als doodijsgat of uitblazingskom.
Doodijsgaten zijn laagtes zonder
ringwal, gevormd door brokken ijs die
aan het eind van de voorlaatste ijstijd
voor het smeltende landijs bleven liggen
(doodijs). Uitblazingskommen zijn in de
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laatste ijstijd uitgeblazen in het dekzand en hebben veelal een
grillige oeverlijn en een opgestoven wal.
Afhankelijk van de ligging kan de laagte zijn opgevuld met
water en/of veen. Ook zijn er vennen met goed ontwikkelde
hoogveenvegetaties. Het veen vormt een belangrijk archief
over klimaatveranderingen en de geschiedenis van de mens.
In de boswachterijen van Hooghalen en Grolloo vinden we
zeldzame grondwater gevoede vennen met een matig voedselrijk karakter.

Ambities
Ontwikkelingen

Behoud en herstel van kenmerkende structuren, de samenhang

Al in de prehistorie sloegen jagers/verzamelaars hun kamp op

met de omgeving en het resterende archeologisch archief en

aan de ringwal van pingoruïnes. Ze hebben daarom een hoge

veenarchief.

archeologische verwachtingswaarde.

Het natuurlijke reliëf in stand houden en meer zichtbaar

In het verleden is vaak veen gewonnen uit de laagtes. Ze zijn

en beleefbaar maken. Bodem- en vochtgradiënten en

ook gebruikt als stortplaats.

kwelsituaties in stand houden of herstellen.

Op landbouwgronden zijn uitblazingslaagtes en doodijsgaten veelal geëgaliseerd. Pingoruïnes zijn nog wel vaak in

Sturing

graslanden of in geïsoleerde bosjes terug te vinden. In het

Hoge bescherming: Norm

verleden werden de randzones en ondiep veen vergraven om

Een beschermende bestemmingsregeling cq. inrichting en

voedselarme en natte biotopen te verkrijgen. De ringwal wordt

beheer, gericht op instandhouding van het natuurlijke reliëf,

vaak gebruikt als fiets- of wandelpad.

het watersysteem, het archeologisch archief en het veenar-

Recentelijk is een pingoprogramma gestart, bedoeld om meer

chief.

inzicht te krijgen in de ontstaanswijze van de laagtes en

Middelhoge bescherming: Richting

om aanbevelingen te doen voor beleid, beheer, educatie en

Via een beschermende bestemmingsregeling cq. inrichting

beleving.

en beheer bijdragen aan behoud en herstel van het reliëf,
het watersyseem en de samenhang met de omgeving en aan

Bedreigingen

versterking van de beleving.

Vergraven, diepe grondbewerking en vertrapping van de

Generieke bescherming: Inspiratie

randen vermindert de gaafheid van de vorm. Door vergraven

Bij ontwikkelingen de natuurlijke elementen en het reliëf als

en diepe grondbewerking kan het waardevolle bodemarchief

inspiratie gebruiken, onder meer gericht op het beter zichtbaar

verloren gaan. Peilverlaging en eutrofiëring tast de oorspron-

en beleefbaar maken.

kelijk oligotrofe, kalkarme vennen en hun ecosysteem aan en
kan leiden tot verlanding.
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7 Dekzand
Kenmerken
Het dekzandlandschap is een reliëfrijk
landschap gevormd door de wind in
de laatste ijstijd Karakteristiek is het
lichte reliëf (0,5 tot 1,5m) van dekzandruggen en –laagten, maar er komen ook
vlakkere gebieden voor. Veelal ook met
veel intern microreliëf: Er zijn relatief
grote verschillen tussen hoog/droog en
laag/nat, wat zich ook uit in de bodemvorming en natuurlijke vegetatie.

Ontstaan Dekzand afzettingen

Wind

A

Wind
1
3

B
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2

Ontwikkelingen

Sturing

Dekzandruggen zijn vanaf de prehistorie geschikt voor

Hoge bescherming: Norm

bewoning, waardoor deze gebieden een hoge archeologische

Een beschermende bestemmingsregeling cq. inrichting en

verwachting hebben. De dekzanden zijn grotendeels in

beheer, gericht op instandhouding van het natuurlijke reliëf.

cultuur gebracht als essenlandschap en heideontginnings

Middelhoge bescherming: Richting

gebied. De dorpen liggen vaak op de flank van hogere ruggen,

Via een beschermende bestemmingsregeling cq. inrichting en

grenzend aan een beekdal. Bijzondere elementen zijn de essen:

beheer bijdragen aan behoud en herstel van de samenhang en

opgehoogde dekzandruggen door eeuwenlange bemesting

gradiëntsituaties en aan versterking van de beleving.

met gras- of heideplaggen. Hooggelegen droge dekzand-

Generieke bescherming: Inspiratie

ruggen zijn vanaf de middeleeuwen door overbegrazing en

Bij ontwikkelingen de natuurlijke elementen en gradiënten als

betreding verstoven, waardoor in dit landschap uitgestrekte

inspiratie gebruiken, onder meer gericht op versterking van de

stuifzanden zijn ontstaan.

beleving.

In landbouwgebieden is de afgelopen decennia het kenmerkende micro- en mesoreliëf nagenoeg verdwenen door
egalisatie.

Bedreigingen
Vergraving, egalisatie en diepe grondbewerking verstoren het
reliëf en de bodem.

Ambitie
Het natuurlijke reliëf in stand houden en meer zichtbaar
en beleefbaar maken. In stand houden of herstellen van
bodem-en vochtgradiënten.
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8 Stuifzandgebieden
Kenmerken
Door ontbossing, intensief landgebruik
en daling van grondwaterstanden zijn
arme zandgronden lokaal verschraald
en verdroogd en is het zand, maximaal
tot op het grondwaterniveau, verstoven
door de wind. Hierdoor zijn vlaktes en
duinen ontstaan. Duinen ontstaan vaak
achter vegetatie of andere obstakels.
Stuifzandgebieden hebben een typisch
zeer onregelmatig en soms dynamisch
reliëf met korte en steile hellingen. De
hoogteverschillen kunnen enkele meters
bedragen en er is veel intern microreliëf.
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Ontwikkelingen
De meeste stuifzandgebieden liggen in bos en natuurgebieden, waar het zand is vastgelegd door beplanting. Er zijn
nog enkele actieve stuifzandgebieden (o.a Drouwenerzand,
Mantingerzand, Aekingerzand).

Bedreigingen
Vergraven en diepe grondbewerking tasten het reliëf en
de bodem aan. Beplanten beperkt het zicht op de ruime
vlakte en werkt remmend op de wind die cruciaal is voor het
verstuivingsproces. Eutrofiëring leidt tot het dichtgroeien van
het stuifzand met mos.

Ambitie

Sturing

Actieve stuifzandgebieden in stand houden en plaatselijk

Hoge bescherming: Norm

versterken.

Een beschermende bestemmingsregeling cq. inrichting en

In de overige gebieden het natuurlijke reliëf in stand houden

beheer, gericht op instandhouding van het natuurlijke reliëf en

en meer zichtbaar en beleefbaar maken. In stand houden of

de condities voor actieve verstuiving.

herstellen van bodem- en vochtgradiënten.

Middelhoge bescherming: Richting
Via een beschermende bestemmingsregeling cq. inrichting en
beheer bijdragen aan behoud en herstel van de samenhang, de
condities voor actieve verstuiving en gradiëntsituaties en aan
versterking van de beleving.
Generieke bescherming: Inspiratie
Bij ontwikkelingen de natuurlijke elementen en gradiënten als
inspiratie gebruiken, onder meer gericht op versterking van de
beleving.
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9 Bijzondere bodems
Kenmerken
De geomorfologische variatie heeft
geleid tot de vorming van verschillende
bodemtypen. Deze variëren van podzolgronden op het plateau en de keileemruggen tot moerige gronden in de
depressies. Op enkele plaatsen worden
nog intacte podzolprofielen gevonden,
vooral onder oude heidegebieden,
oude bossen en houtwallen. Typerend
voor podzolprofielen is de loodgrijze
uitspoelingslaag. De bodemprofielen zijn
een belangrijk bodemarchief. Vooral de
veenbodems zijn belangrijk als klimaaten cultuurhistorisch archief en als
CO2-buffer.
Essen nemen een bijzondere plaats in.
Een es is een cultuurhistorisch element,
ontstaan door het middeleeuwse
landbouwsysteem. Door eeuwenlange
bemesting met gras- of heideplaggen werden dekzandkopjes
en -ruggen omgevormd tot vruchtbare akkers. Omdat er
sprake is van een bijzonder bodemtype op een dekzand- of
keileemrug is het ook een aardkundige waarde. Essen hebben
een kenmerkende humusrijke toplaag. De bodem is veelal een
enkeerdgrond. Typerend is het licht-bollende reliëf.

Ontwikkelingen
Door de heideontginningen begin twintigste eeuw zijn veel
van de oorspronkelijke podzolbodems verdwenen. Toenemende
ontwatering leidt tot verlies aan organische stof en daarmee
aantasting van moerige bodems.
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De meer recente schaalvergroting in de landbouw leidt
tot verdere verdwijning van houtwallen, waarmee ook de
ongestoorde bodems onder de houtwallen verdwijnen.
De essen zijn onderdeel van het essenlandschap. Ze zijn in
het algemeen in gebruik als akkerland. De laatste jaren zijn
ze in toenemende mate in gebruik voor bloembollenteelt of
productie van graszoden. Bij de grotere dorpen zijn essen in de
laatste decennia bebouwd met woonwijken. Door oprukkende
bebouwing verdwijnt het open karakter van de essen.

Bedreigingen
Vergraving, egalisatie en diepe grondbewerking verstoren
het reliëf en de bodem. Door schaalvergroting, ontwatering
en intensieve teelten als bloembollen en graszoden staat de
humusrijke toplaag onder druk.

Ambitie
In stand houden of herstellen van het bodemprofiel en
bodemarchief. Bij de essen ook het licht-bollende reliëf in
stand houden en meer zichtbaar en beleefbaar maken.

Sturing
Hoge bescherming: Norm
Een beschermende bestemmingsregeling cq. inrichting en
beheer, gericht op instandhouding van het reliëf en de bodemopbouw.
Middelhoge bescherming: Richting
Via een beschermende bestemmingsregeling cq. inrichting en
beheer bijdragen aan behoud en herstel van het reliëf en de
bodemopbouw en aan versterking van de beleving.
Generieke bescherming: Inspiratie
Bij ontwikkelingen de natuurlijke elementen en het reliëf als
inspiratie gebruiken, onder meer gericht op versterking van de
beleving.
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Geomorfologische kaart van Drenthe,
Alterra 2010
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Bijlage 3
Geomorfologische kaart
Geomorfologie (vaak ook kortweg als morfologie
aangeduid) is de wetenschap die de vormen van
het landschap en de processen die daarbij een rol
spelen of hebben gespeeld, bestudeert. Het gaat
hierbij niet alleen om natuurlijke (aardkundige)
aspecten maar ook om de cultuurhistorische
aspecten. De kaart heeft een toepassingsschaal van
1 : 25.000 en biedt kennis voor de planvorming in
de groene ruimte.

Bij de kaart hoort een toelichting die uit drie
verschillende onderdelen bestaat:
• Beschrijving van de legenda en kaarteenheden
• Beschrijving van de belangrijkste landschappen
van Drenthe
• Beschrijving van de toepassingen van de kaart
• Een bijlage met beschrijving legenda-eenheden
(kenmerken).
Zie ook Geoportaal Drenthe, kaart geomorfologie
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Bijlage 4
Stappenplan bij planontwikkeling
De ontwikkeling van ruimtelijke plannen, inrich
tingsplannen en beheersplannen kent uiteraard
vele aspecten.
Vanuit het oogpunt bodem zijn ondermeer de
volgende bronnen beschikbaar (gebruik afhanke
lijk van abstractieniveau van het plan cq. fase in
het planproces):
• Geologische en geomorfologische kaart (inclu
sief de toelichting)
• Bodemkaart, veendikte kaart, keileemkaarten
• Geologische informatie: dwarsprofielen,
boringen en sonderingen uit het DINO-loket,
REGIS II, Geotop, DGM.
• Waterhuishoudkundige modellen
• Regionale grondwatermodellen
• Gebiedskenners en omwonenden over de
aanwezigheid van oerbanken, veen, keileem of
potklei in de ondergrond

Specifiek voor de kernkwaliteit aardkundige
waarden worden ook de volgende stappen
genomen:
1. Ga na welke vormgroepen en aardkundige
eenheden voorkomen in het plangebied en
welke ambities en sturing in deze beleidstoe
lichting zijn geformuleerd.
2. Verzamel aanvullende gebiedsinformatie (via
de kaart Aardkundig waardevolle landschaps
elementen en gebiedsbeschrijvingen op https://
www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/
natuur-milieu/bodem/aardkundige-waarden/ )
en doe zonodig veldonderzoek.
3. Neem in het geval van een mogelijke pingoruïne
contact op met Landschapsbeheer Drenthe in
het kader van het pingoprogramma Drenthe
4. Check of uw plangebied een hoog, middel
of generiek beschermingsniveau heeft.
Toets hiervoor het plan aan de kaart
Beschermingsniveaus Aardkundige Waarden
behorende bij de provinciale omgevingsver
ordening. Bij deze categorieën horen verschil
lende beleidsuitgangspunten, die in deze
beleidstoelichting zijn toegelicht.
5. Hierna ziet u per categorie welke
vervolgstappen u neemt (voor kleuraanduiding
zie pag. 17).
Al het genoemde kaartmateriaal is beschikbaar via
Geoportaal Drenthe
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Roodbruin gebied?

Oranje gebied?

Doelstelling: aardkundige waarden veiligstellen

Doelstelling: aardkundige waarden beschermen

Provinciaal belang: ja, plannen dienen ter advisering

Provinciaal belang: ja, plannen dienen ter advisering

aan de provincie overlegd te worden.

aan de provincie overlegd te worden.

Beschermingsniveau hoog, stergebied: Volledig

Beschermingsniveau hoog: Behoud kenmerken en

behoud van de kenmerken en gaafheid van de aardkun-

gaafheid van de aardkundige eenheid.

dige eenheid.
Altijd overleg met de provincie, in principe mag in deze

Zoek naar een alternatieve locatie in een gebied met

gebieden alleen ontwikkeling plaatsvinden wanneer de

lager beschermingsniveau.

aardkundige waarden daarbij gebaat zijn.

Of motiveer waarom een plan in een aardkundig

Bv. Actief houden van stuifzand.

waardevol gebied noodzakelijk is.
Onderzoek waar kwetsbare aardkundige waarden zitten
en houd daar rekening mee.
Gebruik hiervoor de informatie van de geomorfologische kaart en van andere kaarten met informatie en
onderdelen waar rekening meegehouden moet worden.
Bv. belangrijke bodemgradiënten, bodemsoorten,
hoogteverschillen, etc.
Maak een beeldkwaliteitsplan en/of vraag advies aan
een landschapsarchitect. Ga creatief op zoek naar
oplossingen.
Leg vast welke aardkundige waarden worden aangetast
en/of welke verdwijnen.
Denk ook aan kennisoverdracht op het gebied van
aardkundige waarden en aan versterking van de beleving.
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Geel gebied?

Groen gebied?

Doelstelling: richting geven op basis van de kenmerken

Doelstelling: aardkundige waarden respecteren

van het aardkundig hoofdlandschap behouden,
Provinciaal belang: ja, plannen dienen ter advisering

Provinciaal belang: nee

aan de provincie overlegd te worden.
Beschermingsniveau middelhoog: Behoud karakteris-

Beschermingsniveau; generiek: aardkundige waarden

tieken van het aardkundig hoofdlandschap.

gebruiken als inspiratiebron.

Houdt bij de inrichting rekening met de aanwezige

Daar waar ontwikkelingen gewenst of onontkoombaar

aardkundige waarden.

zijn is het goed deze te laten plaatsvinden met respect

Gebruik hiervoor de informatie van de geomorfologische

voor de aardkundige waarden.

kaart.
Informeer of de gemeente aanvullend beleid heeft
Maak een beeldkwaliteitsplan en/of vraag advies aan

(bijvoorbeeld landschap, cultuurhistorie)

een landschapsarchitect. Ga creatief op zoek naar
oplossingen.

Denk ook aan kennisoverdracht op het gebied van
aardkundige waarden en aan versterking van de

Leg vast welke aardkundige waarden worden aangetast
en/of welke verdwijnen.
Denk ook aan kennisoverdracht op het gebied van
aardkundige waarden en aan versterking van de
beleving.
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