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1. Inleiding
De betrokkenheid bij het gebied vormgeven en uitbouwen en het draagvlak voor de
ontwikkeling van het gebied verder versterken: met dat achterliggende doel heeft het
Overlegorgaan Drentsche Aa samen met andere initiatiefnemers (Stichting Het Drentse
Landschap, Stichting Landschapsbeheer Drenthe, De 12Landschappen / Nationaal
Groenfonds en de Rabobank) het Gebiedsfonds Drentsche Aa opgericht.
Het directe doel van dit Gebiedsfonds is extra financiën te genereren voor de inrichting en
het beheer van het Drentsche Aa-gebied. Bedrijven, instellingen en particulieren kunnen met
hun bijdragen aan het fonds laten zien dat zij zich met het gebied verbonden voelen. Het
fonds onderstreept dat het mooi houden van het gebied niet een zaak is van de overheid
alleen, maar dat burgers, boeren, bedrijven en overheid het samen moeten doen. Het
Gebiedsfonds Drentsche Aa heeft de vorm gekregen van een stichting, opgericht op 29
maart 2011. De stichting heeft een ANBI-status en dat betekent dat de activiteiten van de
stichting helder worden verantwoord, maar ook dat giften fiscaal aftrekbaar kunnen zijn.

De activiteiten die de Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa ontplooit om de hiervoor
genoemde doelen te bereiken, zijn benoemd in het beleidsplan van de stichting, dat als
hoofdstuk 3 in dit jaarverslag is opgenomen. Hoofdstuk 2 beschrijft de activiteiten die in
2019 zijn uitgevoerd.
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Drentsche Aa, HET SPAREN WAARD
Het Drentsche Aa-gebied wordt door veel mensen hooggewaardeerd. Oase van rust en
ruimte onder de rook van Assen en Groningen. Een afwisselend landschap waarin
natuurgebieden, landbouwgrond en dorpen een oorspronkelijk en harmonieus geheel
vormen. Rijk aan natuur en aan cultuurhistorisch erfgoed, van hunebedden tot
historische boerderijen. Niet voor niets met status van Nationaal Park.
De Drentsche Aa, een gebied om trots op te zijn en te koesteren.
Het Gebiedsfonds Drentsche Aa biedt iedereen die zich met het gebied verbonden
voelt, de kans om een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling ervan. Door giften en
donaties aan het fonds kunnen bedrijven, instellingen en burgers hun betrokkenheid
uiten en helpen het gebied mooi te houden. Dit doet de stichting door projecten die
hieraan bijdragen te (co)financieren.
[Tekst uit de flyer ‘Drentsche Aa, het sparen waard’ (bijlage 1)]
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2. Activiteiten 2019
2.1 Terugblik
Ook in 2019 is wederom tijd en energie geïnvesteerd in het aangaan van verbindingen met
partners in en rond het Drentsche Aa-gebied. Overheden (sinds 1 januari 2019 ook de
nieuwe gemeente Groningen), bedrijven, particulieren, vrijwillige Drentsche Aa-gidsen en de
Drentsche Aa gastheren&gastvrouwen zijn gevraagd mee te werken. Dit kan op heel
verschillende manieren bij voorbeeld door een jaarlijkse donatie of door bezoekers van het
gebied te vragen om een ‘vrije gift’. Voor dit laatste is een oproep geplaatst op de
achterzijde van de ‘Op Stap-krant’ van het Nationaal Park Drentsche Aa.

2.2 Diverse inkomstenbronnen
2.2.1 Donateurs
De lijst van organisaties die via een jaarlijkse donatie bijdragen aan de versterking van het
Nationaal Park Drentsche Aa ziet er als volgt uit:
• Gemeente Assen
• Gemeente Aa en Hunze
• Gemeente Groningen (voorheen Haren)
• Gemeente Tynaarlo
• Waterbedrijf Groningen
2.2.2 Inkomsten door eigen activiteiten
Om via bestaande activiteiten (vrijwillige) bijdragen aan het Gebiedsfonds Drentsche Aa te
genereren zijn in 2019 de organisatie en communicatiemiddelen van het Nationaal Park
Drentsche Aa “Van brongebied tot benedenloop” ingezet, zoals:
•
•
•

Drentsche Aa-gidsen: Vrije giften na afloop van excursies in het Drentsche Aa-gebied.
Vrije giften na afloop van thema-avonden en lezingen voor bewoners en groepen.
Bijdragen van Gastheren & Gastvrouwen van het Nationaal Park
Drentsche Aa

Daarnaast is een samenwerking aangegaan met het jaarlijkse
Korenfietstocht ‘Pedaal Vocaal’ door het Drentsche Aa-gebied
(www.pedaalvocaal.nl). Van elk verkocht kaartje gaat een klein deel
naar het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Bezoekers genieten van deze
activiteiten met het mooie Drentsche Aa-gebied als decor en dragen
zo ook een steentje bij aan het behoud van dit bijzondere gebied.
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2.2.3 Particuliere donaties
Ook worden rechtstreeks op de bankrekening van de stichting donaties van particulieren
ontvangen. Hiervoor wordt ook de ‘online betaalmodule op de website gebruikt. Met
ingang van 2016 wordt maandelijkse een vast bedrag door een particulier gedoneerd.
2.2.4 Overeenkomst Periodieke gift in geld
Het is mogelijk om een periodieke gift te doen aan het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Als een
periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, dan is deze aftrekbaar in de aangifte
inkomstenbelasting. Hiervoor moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn
opgemaakt. Via het formulier 'Periodieke gift in geld' wordt vastgelegd dat minimaal 5 jaar
lang een gift in geld wordt gedaan aan het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Het formulier bevat
een gedeelte voor de donateur en een gedeelte voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Zie
voor meer informatie de website van de belastingdienst.
2.2.5 Budgetten in beheer
Door de Provincie Drenthe is een ‘Investeringsbudget Nationaal Park Drentsche Aa’
beschikbaar gesteld aan het Overlegorgaan Drentsche Aa voor de uitvoering van het BIOplan Drentsche Aa 2.0 (2012 – 2020). Het bedrag is in beheer gegeven aan het Gebiedsfonds
Drentsche Aa. Hierdoor ontstaat voldoende tijd om goede en concrete projectaanvragen te
honoreren die bijdragen aan het ‘provinciaal belang‘ Nationaal Park Drentsche Aa. Het
gebiedsproces kan zo optimaal worden ondersteund. De projecten moeten een zekere
omvang hebben, zodat met deze investeringen ook een aantoonbare kwaliteitsimpuls wordt
gerealiseerd. Met dit budget zal uiteindelijk een investeringsomvang van minimaal het
drievoudige moeten worden gerealiseerd (multiplier > 3) via cofinanciering door derden.
Het Overlegorgaan zal hierover een eindverantwoording afleggen aan GS.
Daarnaast is een ‘Reserve Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa’ door de
voorzitter van het Overlegorgaan Drentsche Aa in beheer gegeven aan de Stichting
Gebiedsfonds Drentsche Aa. Via de jaarstukken van de Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa
- die ieder jaar in het Overlegorgaan Drentsche Aa worden besproken - wordt over beide
budgetten verantwoording afgelegd. De renteopbrengsten hiervan komen ten goede aan
de Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa.
2.3 Samenwerking Nationaal Park Drentsche Aa
De samenwerking tussen het Nationaal Park Drentsche Aa en het Gebiedsfonds Drentsche
Aa is een goed voorbeeld van het actief betrekken van de beheerders van natuurterreinen,
van regionale bewoners, organisaties en ondernemers. Vanaf 2002 is hieraan gewerkt met
als resultaat dat men zich identificeert met het gebied en er trots op is! Het Nationaal Park
Drentsche Aa en het Gebiedsfonds Drentsche Aa dragen zo bij aan de sociaaleconomische
en sociaal-culturele ontwikkeling van de regio.
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2.4 Toekenning projecten
Voor 2019 beschikte het bestuur over een budget van € 30.000,- voor besteding aan
concrete uitvoerings projecten die passen binnen de doelstelling van de Stichting
Gebiedsfonds Drentsche Aa. Daarnaast onderscheid het bestuur activiteiten (projecten)
gericht op de promotie van het Drentsche Aa-gebied (en het Gebiedsfonds).
Uitvoeringsprojecten zijn gericht op het behoud en herstel van de cultuurhistorische,
archeologische, aardkundige en landschappelijke waarden, de biodiversiteit en het
watersysteem van het Nationaal Park Drentsche Aa. In 2019 zijn 9 projecten toegekend:

2.4.1 Uitvoeringsprojecten
1. Natuurerven en landschap Midlaren-Noordlaren
Bijdrage: € 6.000,Noordlaren en Midlaren herbergen één van de
mooiste esdorpenlandschappen van Drenthe en
Groningen. De es, die tegen de dorpskern van
Noordlaren aan ligt, wordt omringd door een jong
ontginningslandschap met grote erven met een grote
rijkdom aan natuur. Aan de westkant ligt het
natuurgebied Noordlaarderbos en de Vijftig Bunder,
een complex van bossen, heide en kruidenrijke
graslanden Aan de oostkant ligt het natuurgebied het
Zuidlaardermeer, een groot open water met een
moeraslandschap langs de oeverzones. Ondanks deze
unieke situatie, te midden van de natuur, maken de
bewoners zich zorgen over het verlies aan
biodiversiteit van hun woonomgeving. Zij denken dat
er veel mogelijkheden zijn om de woonomgeving van mensen en natuur te verbeteren
omdat veel bewoners bereid zijn om mee gaan helpen om dit verlies te stoppen. Door op
eigen erf en gronden aan de slag te gaan, kan een netwerk van locaties ontstaan met veel
biodiversiteit. Hierdoor ontstaat tevens een groene dooradering die een bijdrage levert aan
de verbinding tussen de grote natuurgebieden, maar ook de harde overgang van natuur
naar landbouwgebied verzacht. Hiervoor hebben wij samen met de partijen
Natuurmonumenten, Landschapsbeheer Groningen en Landschapsbeheer Drenthe de
handschoen opgepakt voor het opzetten van dit project.
Plangebied
Het plangebied is begrensd tot zo’n 350 hectare. Dit
plangebied ligt ten westen van Noordlaren en ten
Noordwesten van Midlaren. Het gebied ligt in de gemeente
Groningen (provincie Groningen) en de gemeente Tynaarlo
(provincie Drenthe). Binnen dit plangebied willen we
bewoners de kans geven om mee te helpen de natuur te
beschermen op hun eigen erf en het omringende landschap.
Daarnaast hopen we agrariërs, de beide gemeenten en
andere (terrein beherende) organisaties te inspireren om
meer ruimte te geven aan het landschap, de natuur en de
biodiversiteit.
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Uitvoering
De uitvoering richt zich op de drie sporen:
• Landschap (escomplex en ontginningslandschap)
• Erven en dorpskernen
• Bermen en zandwegen
Het project kent een hoge graad van burgerparticipatie. In overleg met eigenaren wordt
gezocht naar maatwerk om de biodiversiteit op diens erf en of gronden nader in te vullen.
Ook Natuurmonumenten voert maatregelen uit in haar terrein. Het resultaat is dat er minder
scherpe overgangen zullen zijn tussen natuur- en agrarisch gebied. Bijen,
boerenlandvlinders en vogels van kleinschalige landschappen profiteren volop van de
maatregelen. Er ontstaat een gebied waar het fijn vertoeven is voor mens en dier. Inwoners
van het gebied worden zich meer bewust van natuur- en landschappelijke waarden van hun
omgeving. De collectieve aanpak en samenwerking draagt bij aan meer sociale cohesie in
de dorpen.

2. Boerenerven Zeegse
Bijdrage: € 6.000,Herstel en ontwikkelen van karakteristieke boerenerven
kan met vrij eenvoudige maatregelen. Vergelijkbare
projecten zijn tussen 2010 en 2015 uitgevoerd in WindeBunne, Taarlo en Tynaarlo en konden rekenen op veel
draagvlak in het dorp. Ook binnen Zeegse is veel
draagvlak voor het herstel en behoud van authentieke
boerenerven. De projecten in de andere dorpen in de
gemeente hebben hierbij inspirerend gewerkt. De focus
zal hierbij liggen op de boerenerven die zich rond de
Brink van Zeegse bevinden.
Deze mooie dorpskern rond de brink met nog
veel originele boerenerven staat onder druk
doordat er in de loop van de tijd aanpassingen
zijn gedaan die niet passen bij het authentieke
karakter. Zo zijn er bijvoorbeeld uitheemse en
niet streekeigen soorten aangeplant
(bijvoorbeeld coniferen en fijnsparren) en zijn
de open ruimten kleiner geworden. Een deel
van de erven is omgevormd tot siertuin, soms
zijn daarbij aanliggende percelen betrokken. De
samenhang tussen de erven en de open
ruimten is hierdoor aan het verdwijnen. Verder
is plaatselijk sprake van achterstallig onderhoud
bij de meer authentieke beplanting zoals oude
eiken, lindes, fruitbomen en meidoorhagen.
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Eindresultaat
Het project richt zich op het behoud en herstel van de open ruimte en de authentieke
boerenerven rond de brink in Zeegse. Bewoners worden bewust gemaakt van het DNA van
het Drentse Boerenerf en dragen actief mee aan het herstel daarvan. Door dit herstel zal de
samenhang met het omliggende landschap worden vergroot. De relatie tussen dorp en
landschap wordt versterkt:
• Toename van aantal streekeigen erven
• Inpassing erven in het landschap
• Onderhoud erven beter gewaarborgd voor de toekomst
• Bewustwording bewoners voor streekeigen erven
Naast deze inhoudelijke component, levert het project een bijdrage aan het versterken van
de lokale samenleving en sociale cohesie. Boerenerven Zeegse is een bottom-up initiatief als
uitkomst van sessie met het dorp

3. Pingo Programma fase 2 (2019-2020)
Bijdrage: € 2.500,De afgelopen drie jaar heeft Landschapsbeheer
Drenthe gewerkt aan het Pingo Programma, een
programma dat draait om de 2500 mogelijke
pingoruïnes die in Drenthe aanwezig zijn.
Pingoruïnes zijn natuurlijke
landschapselementen die dateren uit de laatste
fase van de laatste ijstijd, het Weichselien. Door
hun –veen- vulling vormen zij een waardevol
archief, zowel op gebied van aardkunde als
archeologie. Ook zijn deze veentjes vaak
ecologisch waardevol en kennen ze allemaal een
eigen cultuurhistorische en belevingswaarde.
Maar van de 2500 mogelijke pingoruïnes, weten
we pas van zo’n 250 of het nu daadwerkelijk een
pingoruïne betreft of wellicht een
uitblazingskom…
Daarom is gezamenlijk met een aantal partijen
een programma ontwikkeld, enerzijds om de
geheimen van deze bijzondere
landschapselementen te onderzoeken en
anderzijds om de bewoners van Drenthe te
betrekken bij dit fenomeen in hun directe leefomgeving en daarvoor ook
verantwoordelijkheid te willen nemen bij het beheer en onderhoud.
Naast het organiseren van het wetenschappelijk onderzoek tijdens de Summer Schools,
heeft Landschapsbeheer veel onderzoek gedaan met vrijwilligers, het zogenaamde ‘citizen
research’. Hierbij worden geïnteresseerden meegenomen in het onderzoek, zowel in het
veld als bij archiefonderzoek en kaartanalyses.
Daarnaast is gewerkt aan een handreiking voor beheer van pingoruïnes en zijn er diverse
publicaties geschreven, opnames van RTV-Drenthe gemaakt, presentaties gegeven en is er
een veldwerkplaats georganiseerd voor beheerders. Ook is er, in samenwerking met de
provincie, een website ontwikkeld (www.pingoruines.nl), waarop allerlei informatie staat
m.b.t. pingoruïnes, zoals een geactualiseerde en interactieve kaart, maar ook locatie
beschrijvingen etc. Kortom er is veel gebeurd in de afgelopen drie jaar. Maar dit betekent
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niet dat we nu klaar zijn! Er is een goede basis gelegd, organisaties, eigenaren en bewoners
zijn geënthousiasmeerd.
Veel onderzoek in het verleden heeft zich
in specifieke gebieden afgespeeld, m.n.
in het noordelijke deel het Drentsche Aagebied. Daarom is het belangrijk dat we
breder kijken in meer verschillende typen
landschappen en zeker ook in de
brongebieden en bovenlopen van de
Drentsche Aa! Datzelfde geldt voor de
locaties in het agrarisch cultuurlandschap
en in natuurgebieden. Hier zie je juist
variaties die door verschil in beheer een
heel ander uiterlijk hebben ontwikkeld.
Bij beide type gebieden liggen er andere
bedreigingen op de loer.
Daarnaast hebben we verwachtingen
geschept bij betrokken bewoners die vragen hebben over de locaties in hun gebied. En kent
het Drentse programma inmiddels veel belangstelling vanuit andere provincies en
organisaties. Bovendien hebben we nog veel van het oorspronkelijke plan nog niet gedaan
of niet af kunnen maken, zoals echt insteken op Oral historie: de verhalen van de mensen
die nog weten hoe de locaties er oorspronkelijk uitzagen en hoe hun
verveningsgeschiedenis was en de ecologische insteek: is er onderscheid te maken tussen
pingoruïnes en uitblazingskommen op basis van begroeiing etc.
Doelen per thema
Zoals eerder aangegeven is er veel gebeurd in de afgelopen drie jaar. Maar er is ook een
noodzaak om door te gaan. Zowel met wetenschappelijk onderzoek, onderzoek met
betrokken bewoners en vrijwilligers en met nieuwe thema’s als Oral History, ecologie. Zij
kunnen een bijdrage leveren aan meer inzicht in de pingoruïnes. Daarnaast willen we ons
richten op het beheer en beleid rondom pingoruïnes, zowel met terreineigenaren als met
gemeenten. En last but not least, we willen doorgaan met het meer en beter beschikbaar
maken van informatie, door de website up-to-date te houden, lezingen te verzorgen en
publicaties te schrijven etc.
4. Virtual Reality project Onderduikershol Anloo
Bijdrage: € 1.000,-
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2.4.2 Promotieactiviteiten

1. Boek Gewogen ruimte - Vorm geven aan de provincie Drenthe
Bijdrage: € 2.625,Wat als andere bestuurders in Drenthe de
touwtjes in handen hadden gehad? Als
natuurorganisaties zich niet hard hadden
gemaakt voor de belangen van Drenthe?
Als de burgers onverschillig waren geweest
over de plannen voor nieuwe woonwijken? Als
alle plannen die er ooit lagen waren
doorgegaan? Was Drenthe dan net zo mooi
geweest?
Bernhard Hanskamp heeft als provinciaal
planoloog van binnenuit de veranderingen in
het Drentse landschap meegemaakt vanaf de
roerige jaren zeventig. In Gewogen Ruimte
beschrijft hij hoe besluiten omtrent de
inrichting van Drenthe tot stand zijn gekomen.
Integer en gebaseerd op stukken die voor
iedereen te raadplegen zijn in de openbare
archieven. Hij neemt ons mee naar de
ontwerptafel, het ‘strijdtoneel’ en benoemt en
eert hen die ervoor gezorgd hebben dat we
vandaag de dag in Drenthe kunnen genieten van de natuur, rust en ruimte die Drenthe
biedt. Dat dit geen vanzelfsprekendheid is maakt het boek Gewogen Ruimte duidelijk:
bewustwording van de invloed van de mens op de natuur en cultuur is van essentieel
belang.
Gewogen Ruimte toont een boeiend overzicht in tekst en beeld van de ruimtelijke
ontwikkeling van Drenthe vanaf 1970. Naast een waardevol historisch naslagwerk is het ook
bedoeld om aan te zetten tot kritisch nadenken over de toekomst van Drenthe. Het boek
eindigt met een overzicht van projecten die op de valreep niet doorgingen, een lijst met
‘toppers’ (succesprojecten) en een lijst met ‘tobbers’ voor de toekomst. Landinrichting stopt
immers nooit.
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2. Film =HABITAT= Nationaal Park Drentsche Aa
Bijdrage: € 1.500,Op 29 januari 2020 is de
nieuwste film =HABITAT=
Nationaal Park Drentsche Aa
van Henk en Janetta Bos in de
Nieuwe Kolk in Assen in
première gegaan.
Na ruim 3 jaren lang in één
van mooiste Nederlandse
nationale parken te hebben
gefilmd melden Henk en
Janetta met trots dat hun
nieuwe natuurfilm =HABITAT=
is voltooid!
=HABITAT= is geheel
opgenomen in het Nationaal
Park Drentsche Aa en dat is
niet alleen een van de mooiste
Nederlandse nationale parken
maar tevens een van de best
bewaarde
beekdallandschappen van
West-Europa. En dat heeft
geresulteerd in een
schitterend en waardevol
document waarin de Drentse
natuur zich openstelt als nooit
tevoren en van begin tot eind
wordt ondergaan als een avontuur. Vol prachtige verhalen over wat zich binnen deze
ongerepte natuur afspeelt en waarvoor sommige dieren maandenlang werden gevolgd.
Die ongelofelijke ervaring en dat waanzinnige avontuur willen zij nu aan de wereld laten
zien. Vanaf 30 januari is hij daar voor het publiek te zien.
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3. Evert Musch tentoonstelling Museum Thijnhof
Bijdrage: € 1.500,In 2019 is een tentoonstelling georganiseerd met als thema de Drentse kunstschilder
Erasmus Bernard van Dülmen Krumpelmann. Het aantal bezoekers aan deze tentoonstelling
was verrassend groot ten opzichte van de eerste prognoses en bedroeg ca 2.000 à 2.500. De
duur van deze tentoonstelling was 2 maanden.
Tijdens de evaluatie is besloten om door te gaan op
deze weg, namelijk jaarlijks ten minste één grote
tentoonstelling met als thema een overleden bekende
Drents kunstschilder. Ook werd besloten de
tentoonstelling een langere tijd te houden en wederom
zal een boek met als titel “Een schilder die naar Drenthe
kwam” worden uitgegeven in samenwerking met
Uitgeverij Van Gorcum te Assen.
Het Museum kan zich verheugen op een bijna vaste
maar beperkte bezoekerskring. Het plan is om binnen
enkele jaren het aantal bezoekers te laten stijgen naar ca 5 à 6.000 per jaar.
Door een keuze te maken voor een reeds bekende (en reeds overleden) schilder zal een
nieuwe doelgroep aangesproken worden.
In 2020 is gekozen voor Evert Musch, die een uitgebreid oeuvre heeft nagelaten, vooral in
het bezit van de familie Musch, het Drents Museum in Assen en een aantal particuliere
verzamelaars.

Stroomdal Drentse Aa, tussen Schipborg en Oudemolen, gezien vanaf de Kymmelsberg, 1946-1955
Olieverf: 66 x 216 cm | Eigenaar(s): familie Musch

Zijn kunstwerken laten veel aspecten zien van het Drentse landschap, zoals de Drentsche Aa,
de omgeving van Anloo, van het boerenleven, van havens en zeegezichten in Noord
Nederland, van mensen die zich door hem lieten portretteren. Hij heeft zich niet alleen
beperkt tot Drenthe, maar was ook actief in Frankrijk, Spanje en Portugal.
Door de goede contacten met de familie Musch en met het Drents Museum is Museum
Thijnhof in staat om deze tentoonstelling te organiseren. Mede door de contacten
opgebouwd tijdens de van Dulmen tentoonstelling zullen ook nu weer werken van
particulieren ten toon gesteld worden. Naar schatting zal de tentoonstelling ongeveer 100
werken bevatten.
De tentoonstelling zal starten 29 januari 2020 en zal duren tot 28 april 2020. Voor de
verdere toekomst is het plan om naast de “normale” exposities vanaf 2020 twee van
dergelijke tentoonstellingen als beschreven te organiseren met medewerking van bekende
Musea en particuliere verzamelaars in de regio Noord en Oost Nederland, omdat blijkt dat
veel kunstwerken in depot liggen en blijven liggen.
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4. Autobiografie Harm Tjalling Waterbolk
Bijdrage: € 1.000,H.T. Waterbolk (*Havelte 1924) was van 1954
tot 1987 hoogleraar in de Prehistorie en
Germaanse archeologie aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Hij was de
opvolger van Prof. dr. A.E. van Giffen
(1884-1973), de oprichter van het BiologischArchaeologisch Instituut, thans het
Groninger Instituut voor Archeologie.
In ‘Veranderend verleden - Mijn zoektocht
naar structuur in onze voorgeschiedenis’
schetst hij zijn jeugd in het landelijke
Havelte, zijn studie biologie aan de RUG, de
‘overstap’ naar de archeologie, het uitdijende
werkveld gedurende zijn jaren als hoogleraar
en ten slotte zijn werkzaamheden tijdens de
ruim drie decennia na zijn pensionering. Uit
alles blijkt zijn grote en blijvende liefde voor
de biologie, vanaf zijn lidmaatschap van de
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, zijn plantensociologisch onderzoek, zijn vroege
beschrijvingen van natuurterreinen in zijn geboortedorp en zijn proefschrift over pollenanalytisch onderzoek van grafheuvels tot zijn adviserende rol bij natuurbeherende
organisaties. Het boek belicht ook de archeologische thema’s die hem decennialang
bezighielden: de ontwikkeling van het cultuurlandschap, de structuur van de Drentse dorpen
en de ontwikkeling van het woonstalhuis vanaf de Bronstijd tot in de Hoge Middeleeuwen.
Ook de Affaire Vermaning – waarover hij eerder ‘Scherpe stenen op mijn pad’ (2003) schreef
– komt uitgebreid aan de orde. Deze vervalsingszaak heeft hem nooit meer losgelaten, wat
ook geldt voor de relatie met zijn leermeester en voorganger Van Giffen.
Het boek bevat veel illustraties die nooit eerder gepubliceerd zijn.

5. Taarlo 1200 jaar
Bijdrage: € 1.000,In 2020 is het 1200 jaar geleden dat Taarlo 'Door Theodgrin werd geschonken aan het
klooster ín Werden' (bron: 'Oorkonde van Theod grin' van 820 / Bibliotheek
Rijksuniversiteit te Leiden).
Taarlo, Het oudste dorp van Drenthe.
Het gebied Taarlo was al in de prehistorie bewoond en is dat tot op heden vrijwel
ononderbroken. De geschreven geschiedenis van Taarlo gaat terug tot het jaar 820.
ln 820 schenkt Theodgrin met de woorden "Villa qui dicitur in pago Threant", het dorp
Taarlo aan de bisschop van Werden. Met deze vermelding begint de geschreven
geschiedenis van een uniek dorp.
Uniek dorp
Taarlo is in vele opzichten een uniek dorp. Het is een klassiek esdorp, waar de tijd
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ogenschijnlijk stil heeft gestaan. De bebouwing bestaat hoofdzakelijk uit oude boerderijen,
grootschalige nieuwbouw is aan Taarlo voorbijgegaan, 0m Taarlo liggen nog de oude
esgronden en het prachtige Drentsche Aa gebied. Een haast idyllische plek waar het
voorstellingsvermogen het niet moeilijk zal hebben de 12O0-jarige geschiedenis voor de
geest te halen, De Boermarke Taarlo (deels in de Gemeente Assen) telt circa 150 inwoners,
vroeger waren de inwoners praktisch allemaal boer of werkzaam in de agrarische sector.
Tegenwoordig kent Taarlo een zeer uiteenlopende bevolking met zeer uiteenlopende
achtergronden en opvattingen. Uniek voor Taarlo is de gemeenschapszin, tolerantie en
betrokkenheid die de bewoners, ondanks de verschillende achtergronden en overtuigingen,
verbindt.
Uitgangspunt viering 1200 jaar Taarlo
ln overleg tussen de verschillende commissies die Taarlo rijk is, is besloten om de viering
van het 1200-jarig bestaand van Taarlo "door en voor” Taarloërs en oud-Taarloërs te
houden. Unaniem vinden wij dat de sociale cohesie in het dorp het belangrijkste aspect aan
Taarlo is. Ook in Taarlo zijn thema's als individualisering, vergrijzing, krimp, etc. in meer of
mindere mate voelbaar. De insteek van "1200 jaar Taarlo" moet daarom zijn een meerdaags
evenement te organiseren waar alle inwoners zich, ongeacht leeftijd, achtergrond,
beperking, bij kunnen en willen aansluiten. Daarbij is de verbinding tussen jong en oud
middels een historische terugblik maar zeker ook middels film, muziek en andere creatieve
activiteiten een rode lijn die door het vierdaagse evenement moet lopen.
Programma 2020
De organisatie zet in op een vierdaags evenement beginnend op 27 augustus 2020, met de
afsluiting op zondag 30 augustus 2020. Tijdens dit meerdaags evenement is er ruimte voor
een historische terugblik, cultuur, muziek, toneel en diverse activiteiten voor jong en oud.
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Projectenlijst Gebiedsfonds Drentsche Aa

Uitvoeringsprojecten
Project

Jaar

Totale

Bijdrage

*)

investering

vanuit
Gebiedsfonds

Natuurerven en landschap Midlaren-Noordlaren
Boerenerven Zeegse
Pingo Programma fase 2 (2019-2020)
Virtual Reality project Onderduikershol Anloo

2019
2019
2019
2019

Wandelroute Gasselte-Kostvlies
Businessplan Stroomdalboerderij Drentsche Aa
Maatregelen grote modderkruiper Drentsche Aa
Paddenscherm Gasselterveld
Speulkoel buitentheater Anloo
Bankje dorpsommetje Haverlanden Eext
Gebiedsaanpak landschap Gorecht 2016 - 2020
Openlucht- en Amfitheater ‘De Strubben’ in
Schoonloo
Roelof Schuiling Wandelroute Annen - 3 bankjes
Pilot burgerparticipatie Gorecht
Picknickbank Festival Appelbergen
Oorlogsmonunent Anloo - Evertbosch
Dorpsommetje - bankjes Eext
Paddenschermen Oudemolenseweg
Zandverstuiving Boerveld in Rolde

2018
2018
2018
2017
2017
2016
2016

€
19.703
€
9.500
€
10.605
€ 122.158
€
49.500
€
411
€ 1.066.309

€
€
€
€
€
€
€

4.421
2.000
3.000
2.500
6.575
411
24.000

€
€
€
€
€

170.000
980
80.000
587
39.544

€
€
€

21.000
148.216
3.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6.538
1.000
2.500
587
8.000
823
4.175
6.350
3.200
2.583

2014
2014
2014
2014
2014

€
€

9.500
20.976

€
€
€

25.000
7.148
523

€
€
€
€
€

9.500
4.200
3.500
2.100
423

50 jaar Gedachtenplan Drentsche Aa in 2015
De Baak van het Ballooërveld
Werkgroep Siepelveen - Herhalingscursus bij AOC
TerraNext
Herstel Kleinschalige landschapselementen Haren

2013
2013
2013

€
€
€

433.900
4.642
1.030

€
€
€

15.000
2.000
1.030

2012

€

260.602

€

15.000

Faunapassage Drentsche Aa - A28 nabij Glimmen

2012

€

45.500

€

2.500

€ 2.647.773

€

146.879

2016
2016
2016
2015
2016
2015
2015
2015
Natte landschapselementen
2015
Bankjes project 2014 ism Anloo, Gasteren en Loon 2014
Drentsche Aa heidekoe - St. Schaapskudde Het
Stroomdal
Belvedere Hillig Meer
Rondom Magnus(kerk) Anloo
Herstel waterput Anloo
Werkgroep Appelbergen

TOTAAL
*) Jaar waarin bestuur besluit tot bijdrage heeft genomen
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€ 6.000
€ 6.000
€ 2.500
€ 1.000

€ 63.413
€ 58.150
€ 70.000
€ 6.100

Ingeschreven bij de KvK onder nummer 52421783
Fiscaal (RSIN) nummer 8504 37 519

Jaarverslag 2019 Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa

Promotieactiviteiten
Project

Jaar

Totale

Bijdrage

*)

investering

vanuit
Gebiedsfonds

Evert Musch tentoonstelling Museum Thijnhof
Boek Gewogen ruimte
Taarlo 1200 jaar
Autobiografie Tjalling Waterbolk
Film =HABITAT= Nationaal Park Drentsche Aa

2019
2019
2019
2019
2019

Boek 'Het werd stil op de es'
Schuilingcongres 10 mei 2017
Toneelstuk Koning van het Grasland – aug. 2017
Kroniek van het Noordlaarderbos (afname 75 ex.)
FestiValderAa 2015
Uitvoering 'Ode an de Ao'
Themanummer De Levende Natuur - Drentsche Aa
FestiValderAa 2014
Film Water Land Drenthe
FestiValderAa 2013

2017
2017
2017
2016
2015
2015
2015
2014
2013
2013

FestiValderAa 2012
DVD 'Ode an de Ao'

2012
2012

TOTAAL
*) Jaar waarin bestuur besluit tot bijdrage heeft genomen
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€ 1.500
€ 2.625
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.500

€ 26.500
€ 32.250
€ 9.650
€ 11.000
€ 40.000

€

€
€
€
€
185.000 €
59.250 €
€
€
€
142.751 €

500
115
1.250
1.871
7.500
1.500
1.000
5.000
2.000
5.000

€
€

122.325
11.249

€
€

5.000
1.500

€ 1.324.564

€

44.476

€
€
€
€

4.257
413.104
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3. Beleidsplan stichting
3.1 Inleiding
Doelstelling
De stichting heeft als doel:
a. Behoud en herstel van landschappelijke waarden;
b. Behoud en herstel van cultuurhistorische, archeologische en aardkundige waarden;
c. Behoud en herstel van de biodiversiteit en het watersysteem;
d. Bevorderen leefbaarheid in de dorpen;
e. Bevorderen van de agrarische, recreatieve en andere economische activiteiten, alsmede andere
handelingen, die bijdragen aan de bovengenoemde doelstellingen’.
Met de werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang gediend. Het
werkgebied van de stichting omvat het totale stroomgebied van de Drentsche Aa: ‘Van
brongebied tot benedenloop’.
Organisatie
Het bestuur van de Stichting bestond in 2019 uit Henk van ’t Land (voorzitter), Martin
Verhagen (secretaris), Jack Bosgraaf (penningmeester), Margreet ter Steege en Jannes
Hoenderken. Per 1 november 2019 is Ineke Noordhoff de nieuwe secretaris geworden.
Het bestuur streeft ernaar altijd zoveel mogelijk voltallig te opereren bij externe
gelegenheden. Voor de dagelijkse gang van zaken heeft zij een mandaat gegeven aan Kees
Folkertsma, projectleider Gebiedsfonds Drentsche Aa en tevens secretaris van het
Overlegorgaan Drentsche Aa.
Zoals in de statuten vermeld zal jaarlijks verantwoording op basis van de jaarstukken aan
het Overlegorgaan Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa worden afgelegd.
De vergaderingen van dit orgaan zijn openbaar en de stukken zullen online beschikbaar zijn.
Kees Nieuwerth ondersteunt het bestuur van de stichting bij zijn werkzaamheden. Hij zal
initiatiefnemers ondersteunen bij het maken van projectvoorstellen om voor een bijdrage van
het Gebiedsfonds Drentsche Aa in aanmerking te komen.
In dit beleidsplan heeft de Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa haar beleidsvoornemens
voor de periode 2019–2021 neergelegd. Het door de Stichting in deze periode te voeren
beleid wordt medebepaald door ontwikkelingen in het overheidsbeleid op het gebied van de
ruimtelijke ordening, het landelijk gebied en specifiek natuur en landschap en de beschikbare
budgetten voor inrichting en beheer. De Stichting zal op veranderingen hierin moeten
anticiperen. Haar beleid is daarmee feitelijk dynamisch.
3.2 Besteding van gelden
De gelden van de Stichting worden geïnvesteerd in het Nationaal Park Drentsche Aa. Voor
zover de Stichting haar vermogen niet direct gebruikt om haar doelstelling na te streven, zal
zij dit vermogen op een spaarrekening beheren.
De bestuurders ontvangen geen beloning en in de regel evenmin een onkostenvergoeding
voor hun diensten.
De activiteiten van de stichting zijn gericht op het ondersteunen van met name particuliere
initiatieven en projecten in het Nationaal Park Drentsche Aa. De stichting zal geen
exploitatiesubsidies geven. Er zullen (kleine) projectsubsidies worden verleend, gericht op
kwaliteitsverbeteringen. Daarnaast wordt budget gereserveerd voor promotieactiviteiten,
gericht op naamsbekendheid en vergroten van het draagvlak. Ook de spreiding van
projecten over het Nationaal Park Drentsche Aa zal in acht worden genomen.
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Projecten worden in principe niet voor honderd procent gefinancierd. Voor kleinschalige
projecten met bewoners en vrijwilligers is dit wel mogelijk. Aan initiatiefnemers wordt
gevraagd altijd eigen bijdrage (in natura) en/of cofinanciering in de begroting te verwerken.
Er worden vooralsnog geen beheersvergoedingen voor landschapsonderhoud toegekend.
3.3 Werving van gelden
Om de bovengenoemde activiteiten mogelijk te maken, zal de Stichting proberen fondsen te
werven door een netwerk op te bouwen in en rondom het Nationaal Park Drentsche Aa.
Bewoners, bezoekers, bedrijven en organisatie in en rondom het Nationaal Park Drentsche Aa
moeten het gevoel krijgen dat ze hierbij willen horen. De geleidelijk stijgende bijdragen via
Drentsche Aa-gidsen en van de Gastheren & Gastvrouwen van het Nationaal Park is hier een
mooi voorbeeld van.
Door het vergroten van de naamsbekendheid van de Stichting en eventuele
mailings/nieuwsbrieven naar een brede kring van potentiële betrokkenen beoogt de
Stichting de benodigde financiën voor het nastreven van haar doelstelling te verwerven. De
werving van fondsen gebeurt door het bestuur op een kleinschalige directe manier, door
middel van het aanspreken van persoonlijke c.q. zakelijke contacten etc. Afspraak is dat
bedrijven die meedoen aan het Gebiedsfonds Drentsche Aa worden vermeld op de website
en in de jaarstukken van de Stichting. De organisaties zelf kunnen in hun jaarverslag en/of op
eigen website vermelden dat ze donateur zijn van het Gebiedsfonds Drentsche Aa.
De stichting streeft ernaar in samenwerking met de recreatiesector bezoekers van het
Drentsche Aa-gebied een vrijwillige bijdrage te laten betalen aan het Gebiedsfonds
Drentsche Aa.
Ambitie bestuur
Het bestuur heeft als ambitie uitgesproken om jaarlijks € 35.000 aan inkomsten te genereren.
Voor projecten is jaarlijks zo’n € 30.000 beschikbaar.
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4. Begroting 2020
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5. Jaarrekening 2019

INHOUDSOPGAVE
5.1 Balans
5.2 Staat van baten en lasten
5.3 Toelichting
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5.1 Balans
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5.2 Staat van baten en lasten
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5.3 Toelichting
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5.2.3 Nadere toelichting op de onderscheiden posten van de balans
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Budgetten in beheer
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Kortlopende schulden

28

Ingeschreven bij de KvK onder nummer 52421783
Fiscaal (RSIN) nummer 8504 37 519

Jaarverslag 2019 Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa

5.3.3. Nadere toelichting op de onderscheiden posten van de staat van
baten en lasten
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BIJLAGEN
1. Flyer ‘Vrije gift’
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2. Bestuur Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa
Het bestuur van de Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa bestaat per 1 januari 2019 uit:

•
•
•
•

Henk van ’t Land (voorzitter), oud-voorzitter Overlegorgaan Drentsche Aa
Martin Verhagen (secretaris), oud-voorzitter Stichting Het Drentse Landschap (tot 1
november 2019)
Ineke Noordhoff (secretaris), journalist en landschapshistoricus (per 1 november 2019)
Jack Bosgraaf (penningmeester), register accountant MGA
Margreet ter Steege, directeur Buro Bakker
Jannes Hoenderken, akkerbouwer in Taarlo

•

Kees Nieuwerth, vrijwilliger

•
•

3. Comité van Aanbeveling Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa
Het Gebiedsfonds Drentsche Aa wordt van harte bij u aanbevolen door een comité van
aanbeveling:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eric van der Bilt, oud-directeur Stichting Het Drentse Landschap
Henk Brink, gedeputeerde provincie Drenthe
Egbert Meyers, liedjesschrijver en zanger
Ludo Mennes, directievoorzitter Rabobank Assen en Noord-Drenthe
Marco Out, burgemeester Assen
Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis RUG
Nico Vanderveen, warenhuis Vanderveen in Assen
Klaas Wildeboer, notariaat Vries
Kor IJszenga, directeur/eigenaar Koninklijke Van Gorcum

Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa
Postbus 122, 9400 AC ASSEN
T 0592 365864
E Info[at]gebiedsfondsdrentscheaa.nl
I www.gebiedsfondsdrentscheaa.nl
IBAN NL73 RABO 0129.0784.84
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