
 

 

Vragen n.a.v. webinar 25 november 2021 – landschapsbiografie  
 
Algemeen. 
 
Op 25 november heb je deelgenomen aan het webinar over de Landschapsbiografie over de Drents 
friesche Grensstreek.  We hebben het webinar op een andere manier afgesloten dan in de uitnodiging 
stond. De eerste twee vragen, hieronder opgenomen en beantwoord gaan daarover.  
 
Indien je nog vragen hebt, omdat je ze na de pauze had willen stellen, dan is daarvoor nog steeds 
gelegenheid via: dingelderveld@drenthe.nl 
 
De vragen 
 
Johan  
Wat is de reden dat jullie je niet aan het programma gehouden hebben? 
In de uitnodiging stond duidelijk dat er aan het eind de mogelijkheid was om vragen te stellen. Dan gaan 
mensen er van uit dat ze na de pauze de mogelijkheid krijgen om de vragen te stellen via de microfoon of 
via de chat. Door jullie mededeling aan het eind heb je de toehoorders deze mogelijkheid ontnomen. 
 
Gerjo  
een plotseling einde van de Zoommeeting.....  
ik krijg vragen waarom er geen ruimte was voor vraag en antwoord. Als er zoveel belangstelling is dan kun 
je toch juist meningen en informatie met elkaar delen. Gemiste kans om mensen betrokken te krijgen 
(zowel twijfelaars, voor- en tegenstanders) 
 
Antwoord op vraag Johan en Gerjo: 
Excuses voor het ongemak, hier hebben we een verkeerde inschatting gemaakt. Toen er tijdens het 
webinar een minimaal aantal vragen binnenkwamen, besloten we dat een pauze + live beantwoorden niet 
nodig zou zijn en dat schriftelijke beantwoording zou volstaan. Na afloop kwamen er toch vragen binnen. 
Overigens was het webinar bedoeld als lezing (kennisdelen). We hadden geen discussie met de zaal voor 
ogen, maar louter verduidelijkende vragen n.a.v. de presentatie over de biografie. De discussie met 
bewoners en ondernemers over de toekomst gaat begin 2022 plaatsvinden als we aan de slag gaan met 
de landschapsvisie. 
 
Roel 
Wat zijn de mogelijkheden om het stroomgebied van de beken. m.n. oude vaart te herstellen, en als 
verbindingszones te gebruiken tussen de verschillende gebieden 
 
Antwoord: De mogelijkheden om ecologische en hydrologische situaties te herstellen, worden met de 
landschaps-ecologische systeem analyse in beeld gebracht. Wat de wensen en mogelijkheden zijn om te  
herstellen, komt in de visie aan de orde. 
 
Marcel 
Wat zijn Celtic fields? 
 

Antwoord: Celtic fields worden ook wel raatakkers genoemd: akkercomplexen uit de IJzertijd, 
gekenmerkt doordat ze door kleine walletjes van elkaar werden gescheiden (die kan je terugzien op 
hoogtekaarten). 
 
Albert  
Velen maken zich zorgen over de aftakeling van de landschappen en de sterke afname van de 
biodiversiteit. Komt daar nog aandacht voor???? 
 



 

 

Antwoord: In hoofdstuk 16 van de landschapsbiografie is benoemd dat door de ruilverkavelingen en 
bedrijfsvergroting het landschap is veranderd; dat onder andere de kleinschaligheid is verminderd 
(verdwijnen van houtsingels, perceelsloten en greppels) en dat hiermee ook de ecologische kwaliteit van 
gebieden (natuur en landbouwgebied) is verminderd. Inde landschapsvisie gaan we in gesprek over wat 
we van waarde vinden en wat de moeite van het behouden of (her)ontwikkelen waard is, dus ook of en in 
welke mate we aspecten als kleinschaligheid en ecologische kwaliteit waar mogelijk willen versterken. 
 
 
Johan  
Begrijp ik nu goed dat een terreinbeheerder (natuurorganisatie)de landschapsvisie voor dit gebied gaat 
maken? 
 
Antwoord: We hebben in de stuurgroep leden als trekker voor bepaalde werkzaamheden "aangewezen" 
Dat hebben we gedaan om een grotere betrokkenheid te realiseren. Het onderwerp wordt daarmee niet 
het eigendom van die trekker. Stichting Het Drentse Landschap is de trekker voor het opstellen van de 
landschapsvisie. Er vindt terugkoppeling plaats in de stuurgroep Regionaal Landschap. Het traject 
waarmee we informatie ophalen en waarlangs we communiceren met "de omgeving" wordt gedaan door 
de stuurgroep Regionaal Landschap als geheel. De meeste bijeenkomsten zullen in de eerste helft 2022 
plaatsvinden. De plaats van de gemeente(raad) heeft daarin onze bijzondere en tijdige aandacht. Dat is 
ook al aangegeven in Dialoogavond met de raad van Westerveld enkele weken geleden.t gemeenten t.z.t. 
gevraagd zal worden om de landschapsvisie te betrekken bij de actualisatie van de omgevingsvisie. 
 
Joyce  
Wanneer komen er weer stroken om natuurgebiedjes waar de landbouw minder intensief is?- want nu 
worden die gebiedjes eigenlijk mee betrokken in die landbouw. Dat zou ook de dieren ten goede komen 
die de natuurgebiedjes gebruiken om te bewonen, maar de grond rondom ook gebruiken. 
 
Antwoord: Dit is één van de mogelijkheden om biodiversiteit en verbinding te bevorderen, samenwerking 
tussen landbouw en natuur. Of en waar dat een goede oplossing kan zijn, is iets wat in het gesprek over 
de landschapsvisie aan de orde kan komen. Waar het gaat om privaat eigendom, moet dit op vrijwillige 
basis in goed overleg met de betrokken eigenaren. 
 
C. L. 
Wat is de planning in data? 
 
Harrie  
ik ben benieuwd hoe we op de hoogte worden gesteld om mee te kunnen denken 
 
Antwoord C.L. en Harrie: de planning ligt nog niet geheel vast. We informeren hier verder over via de 
website en de nieuwsbrief  
 
Harro  
Hier ligt een kans voor transitie van intensieve landbouw naar natuurinclusieve landbouw, die is 
aangepast aan de cultuurhistorische karakteristieken. 
 
Reactie: Een veel gehoorde wens is om meer kansen en mogelijkheden te creëren en te benutten voor 
natuurinclusieve landbouw. Hoe dit een plek zou kunnen krijgen in het gebied gaan we onderzoeken 
tijdens het opstellen van de landschapsvisie. Dit is een van de grotere maatschappelijke vraagstukken. 
Oplossingen zullen in goed overleg met de sector zelf tot stand moeten komen. 
 
Femke  
Wordt er in de landschapsvisie ook aandacht gegeven aan de ontwikkelingen op het gebied van de 
gaswinning in de exploitatie van nieuwe kleine velden en de mogelijke negatieve effecten op het 
landschap, de stilte, de donkerte, al die aspecten die dit gebied zo bijzonder maken? 



 

 

 
Antwoord: Als de gevolgen van gaswinning invloed hebben op de kernwaarden van het landschap, kan 
daar iets over gezegd worden in de landschapsvisie. Gaswinning is vastgelegd in de mijnbouwwet. Dus de 
directe invloed van lagere overheden op de ontwikkelingen is beperkt. 
 
Harro  
De visie zou ook aandacht moeten schenken aan specifieke knelpunten in het gebied die een harmonische 
ontwikkeling als nationaal park nieuwe stijl in de weg staan + een plan van aanpak hiervoor 
 
Reactie: De visie zal ingaan op kansen en mogelijkheden om het landschap en de samenhang met 
natuurkernen te versterken (uitgangspunt van Nationale Parken Nieuwe stijl is dat natuur in samenhang 
met het omliggende landschap ontwikkeld wordt). Een plan van aanpak is een latere uitwerking van de 
landschapsvisie die samen met de stakeholders wordt gemaakt.. 
 
Sijke  
Ben heel benieuwd naar het punt wat Harro ook inbrengt op de chat; hoe intensieve landbouw 
transformeren naar natuurinclusieve landbouw; voedselbossen; erfdelen etc. 
 
Reactie: zie reactie op de opmerkingen van Harro en Joyce 

 
via de email binnengekomen 
Ep  
Als inwoner van Oosterwolde en trouw bezoeker van de omgeving heb ik nog wel een opmerking over 
een aspect wat mij zeer verwondert in het beleid van nu  : ik zie op veel plekken dat er landbouwgrond 
wordt gebruikt voor bollenteelt, een zeer intensieve teelt waarbij ook veel gewasbeschermingsmiddelen 
worden gebruikt. Dit gebeurt vaak vlak naast kwetsbare natuur. Het lijkt mij dat dit op vele punten niet 
met elkaar strookt en dat er daarom paal en perk aan gesteld zou moeten worden. Word ik in die 
opvatting gesteund ? 

 
Antwoord Sijke en Ep: Perspectief voor de landbouw (en ook intensieve vormen zoals die van bollenteelt) 
in relatie tot het landschap, natuur en omgeving is een onderdeel van de gesprekken over de 
toekomstvisie. 
 
Gosse  
In hoeverre wordt er in de ontwikkeling van de Landschapsvisie aangesloten bij het initiatief Nationale 
Parken Nieuwe Stijl, (het gebied De IJsseldelta en Weerribben-Wieden, met overgangen naar het Drents 
Plateau.) 

Antwoord: We verkennen op dit moment de kansen en mogelijkheden voor de Drents-Friese grensstreek 
en daarmee voor een kleiner gebied, waarvoor nu ook de landschapsbiografie gemaakt is, om te 
ontwikkelen naar Nationaal Park Nieuwe Stijl. Het grote gebied IJsseldelta waar je naar verwijst, komt uit 
een rapport van Commissie van Vollenhoven. We vragen ons af of die schaalgrootte past bij deze regio en 
kiezen er nu voor niet op die schaalgrootte een landschapsvisie uit te werken. 

 
Albert 
Ik mis in het rapport een goede analyse op de ontwikkelingen na 1975, met een reëel zicht op de afname 
van de kwaliteit van het landschap. 
En ik mis in het rapport tot nu toe eveneens de ontwikkelingen in de 21 eeuw, ook deze eeuw gaat de 
aftakeling versterkt door. Veel kap van landschapselementen en sterke afname van de biodiversiteit.  
Uitgaande van een goede analyse (diagnose)  lijkt het mij pas mogelijk om ook aan herstel van de 
karakteristieke landschappen te werken.  
Gaan jullie dat alsnog toe voegen? 
 



 

 

Antwoord: In hoofdstuk 16 en 17 worden de jonge ontwikkelingen in het landschap op hoofdlijnen 

geduid. Zie ook eerder antwoord op vraag Albert. Tijdens het opstellen van de Landschapsvisie 

onderzoeken we hoe we landschappelijke en ecologische kwaliteit kunnen versterken 
 
Wim 
Tot wanneer kan ik vragen of opmerkingen over de biografie doorgeven? 
 
Antwoord: Verduidelijkende vragen kunnen altijd gesteld worden. Opmerkingen over onderdelen die 
mogelijk nog missen in de landschapsbiografie moeten uiterlijk februari-maart 2022 doorgegeven zijn om 
ze nog mee te kunnen nemen in de gedrukte versie van de biografie. 
 
Simone 

Kan er in de landschapsvisie ook aandacht besteed worden aan de nieuwe vorm van toerisme? 
 
Antwoord: Opmerkingen over de toekomst van ons landschap komen in de volgende fase (opstellen 
landschapsvisie). Opmerkingen die daar nu al over worden ingestuurd, worden door ons bewaard en 
komen terug begin volgend jaar als de thema's voor de toekomst verder uitgewerkt worden. We 
reageren daar nu niet inhoudelijk op. Via de website en de nieuwsbrief (aanmelden via Informatie 
landschapsvisie - Portal Nationale Parken Drenthe ) informeren we je over de bijeenkomsten en 
(online) mogelijkheden om te reageren/mee te denken. 

https://www.provincie.drenthe.nl/regionaallandschap/projecten/impuls-nationale/informatie-landschapsvisie/
https://www.provincie.drenthe.nl/regionaallandschap/projecten/impuls-nationale/informatie-landschapsvisie/

