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VOORWOORD

De gemeente Midden-Drenthe is een landelijke gemeente met veel buitengebied. De verschillende
landschapstypen zijn een gevolg van de natuurlijke ontstaansgeschiedenis van het gebied en het gebruik
door de mens. Door aandachtig naar het landschap te kijken kan men veel te weten komen over de
geschiedenis van het landschap. En door de verschillen in het landschap zichtbaar te houden kan een grote
tijdsdiepte in het landschap worden beleefd.
De tijdsdiepte samen met de verschillende landschapstypen, die zorgen voor een afwisselend landschap.
De hoofdrol is nog altijd weggelegd voor de landbouw. Natuurgebieden worden doorsneden door fiets- en
wandelpaden en zijn daardoor goed ontsloten voor de inwoners, recreanten en toeristen in deze gemeente.
De combinatie van dit alles maakt Midden-Drenthe niet alleen een aantrekkelijke gemeente om te recreëren,
maar ook om te wonen.
In 2000 is de eerste versie van dit landschapsbeleidsplan opgesteld, in de afgelopen tien jaar is er veel
veranderd in de visie op landschap. Zo worden cultuurhistorie, archeologie en aardkundige waarden nu
gezien als een belangrijk onderdeel van het landschap. Ook zijn thema’s als duurzaamheid en ecologisch
beheer steeds meer aan de orde. Daarnaast is er meer onzekerheid over de realisatie en financiering van
het landschap en natuur in verband met grootschalige bezuinigingen. In 2011 is besloten het plan te
actualiseren.
In dit plan worden een aantal belangrijke punten genoemd, die bij onderhoud en grotere projecten in het
landschap meegenomen kunnen worden. De bedoeling is dat steeds wanneer er ruimte is binnen een
project één of een aantal van deze punten uit te voeren en zo het landschap nog mooier te maken.
Het landschapsbeleidsplan geeft de visie van de gemeente Midden-Drenthe op het landschap. Om de visie
uit te voeren in het beheer van het buitengebied van de gemeente zullen er ook nieuwe beheerplannen voor
landschapselementen, bermen en sloten moeten worden opgesteld. Ook is draagvlak belangrijk, burgers
moeten betrokken worden bij het landschap. Meer kennis over het landschap en samenwerken in het
landschap vergroot de betrokkenheid van de burger met zijn leefomgeving.
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SAMENVATTING

De gemeente Midden-Drenthe behoort deels tot het Drents Plateau en deels tot de randen hiervan. Dit heeft
invloed op onder andere de water- en bodem condities. Deze factoren zijn bepalend geweest voor de
ontginning en bewoningsgeschiedenis: de escomplexen en beekdalen op het plateau zijn de gebieden die
het eerst ontgonnen zijn. Pas in de vorige eeuw, tijdens de grootschalige, systematische ontginningen, zijn
de woeste gronden op het plateau en de veengebieden gebieden in cultuur gebracht. Deze verschillende
landschapstypen bepalen de landschappelijke kwaliteit van Midden-Drenthe.
De gemeente Midden-Drenthe heeft, uitgaande van de bestaande landschappelijke karakteristieken
rekening houdend met de agrarische hoofdfunctie van het gebied, een Landschapsbeleidsplan opgesteld.
Hierin heeft de gemeente haar eigen beleid voor landschap, natuur en oorspronkelijkheid in het gehele
buitengebied geformuleerd. Dit beleid is afgestemd op diverse plannen zoals de visiefilm Platteland Leeft en
het bestemmingsplan buitengebied en zal op zijn beurt worden gebruikt bij het opstellen van andere
beleidsstukken.
Het gemeentelijk beleid richt zich op het versterken van de beleefbare kenmerken en het contrast tussen de
verschillende landschapstypen. Deze landschapstypen zijn bepalend voor de ruimtelijke en ecologische
kwaliteiten in Midden-Drenthe.
Op het plateau geven de beekdalen structuur aan het landschap. De samenhang van de beken en
beekdalen wordt herkenbaarder gemaakt. Op sommige locaties betekent dit het behoud en herstel van de
openheid in het beekdal en verdichting aan de randen. Op andere locaties betekent dit het herstellen van
het coulissen landschap met beplanting haaks op de beek. De essen blijven open. Oude wegen langs de es
krijgen een begeleidende beplanting. Erfbeplantingen krijgen extra aandacht. In de jonge ontginningen blijft
het grootschalige karakter behouden. De structuur in deze gebieden wordt bepaald door gesloten
bosgebieden aan de randen en beplanting langs belangrijke wegen.
In de veenkoloniale ontginningen ten oosten van Smilde en rondom Nieuw-Balinge is ruimte voor
kleinschalige boscomplexen en landgoederen, aansluitend op de bestaande kavelstructuur en met behoud
van grote open ruimtes. De kanalen die aangelegd zijn tijdens de veenkoloniale ontginningen, zijn
onafhankelijke elementen die de verschillende landschapstypen doorsnijden.
In het plan is aandacht voor cultuurhistorie, archeologie en aardkundige waarden (oorspronkelijkheid). Deze
waarden vertellen de ontstaansgeschiedenis van het landschap en het gebruik van het landschap door de
mens in loop van de tijd. Het beschermen, bewaren, zichtbaar maken/houden en bewustwording van deze
elementen is belangrijk om ons landschap in stand en leesbaar te houden.
Sinds het landschapsbeleidsplan uit 2000 is er veel veranderd binnen het landschapsbeheer. Europese
regelingen, zoals Natura 2000, worden steeds belangrijker. Ook het realiseren van de Ecologische
hoofdstructuur en verbindingszones is een belangrijk nationaal doel geworden. Rust is een nieuw begrip in
de natuur, Natura 2000 gebieden en een deel van de nationale parken zijn stiltegebieden geworden. Binnen
de gemeente zijn aparte duisternisgebieden aangewezen, bij het verlichten van de openbare ruimte wordt
rekening gehouden met schadelijke effecten voor de natuur. Water en natuur zijn een goede combinatie,
voor beide is ruimte nodig en door beide samen te voegen kunnen ze elkaar versterken. De gemeente heeft
er in de afgelopen tien jaar een aantal landgoederen bij gekregen, dit heeft een grote impact op het
landschap. Flora en fauna worden steeds belangrijker, dit komt naar voren in de Flora- en faunawet,
biodiversiteit en ecologisch beheer.
Het landschap van Midden-Drenthe is zichtbaar vanaf snelwegen, autowegen en het spoor. Dit uitzicht
wordt een landschaps- en wegpanorama genoemd. Het uitzicht vanaf de verkeersaders kan gebruikt
worden als reclame voor de gemeente, de verschillende landschapstypen moeten goed zichtbaar zijn.
De gemeente heeft een belangrijke taak bij de uitvoering van het Landschapsbeleidsplan. Naast goed
beheer en onderhoud van de eigen gemeentelijke beplantingen ligt het accent op het stimuleren van
vrijwillige deelname aan landschapsbeheer door particulieren. Daartoe zijn in het Landschapsbeleidsplan
concrete projecten opgenomen, die het mogelijk maken om de onderdelen van het plan gefaseerd te
realiseren. Voorlichting, overleg en een actieve rol van de gemeente zijn hierbij zeer belangrijk.
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Figuur 1.1: Topografie Midden-Drenthe. (deze kaart is achter de bijlage op A3-formaat te vinden)
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1

INLEIDING

1.1

Waarom een Landschapsbeleidsplan?

Het landschapsbeleidsplan beschrijft de ontstaansgeschiedenis van de gemeente en de visie op het
landschap, waar de komende 10 jaar vorm aan wordt gegeven door het uitvoeren van de opgenomen
projecten en aandachtspunten.
Bij wijze van inleiding wordt hierna een mogelijk beeld beschreven van hoe de gemeente er in 2020 uit zou
kunnen zien. Dit beeld is gebaseerd op de inhoud van het landschapsbeleidsplan inclusief de beschreven
projecten en aandachtspunten. Het beeld is natuurlijk niet bedoeld als blauwdruk voor de toekomst en geldt
evenmin als het meest wenselijke beeld. Het kan wel als extra handvat dienen bij de uitvoering van dit plan.
Zomer 2020, stelt u zich eens voor!
Rijdend over de grote wegen (A28 / N381) of reizend per spoor trekt de gemeente Midden-Drenthe de
aandacht van menig passant. Het gebied heeft een verzorgde uitstraling. Bedrijventerreinen hebben een
perfecte ligging langs deze grote wegen, maar door de landschappelijke inpassing verstoren zij het beeld
van het karakteristieke landschap niet. De voor Drenthe typische schapen zijn zelf tot kunst verheven en
hebben een plekje gekregen op de geluidswal langs de A28 bij Beilen.
Ook wanneer men de grote wegen verlaat kenmerkt het gebied zich door het goed behouden
dorpslandschap. Het onderscheid tussen het oude esdorpenlandschap met essen en beekdalen, de jonge
veldontginningen en de hoogveenontginningen is nog steeds goed zichtbaar.
Opvallend is de beleving van de verschillende landschapstypen. De essen zijn natuurlijk herkenbaar door
hun bolle ligging, maar ook de randen van de es zijn mooi intact. De beekdalen zijn herkenbaar en op
meerdere plaatsen goed te zien. De zo kenmerkende beplanting van houtsingels haaks op de beek is
hersteld. Het is duidelijk dat het gebied de rijke ontstaansgeschiedenis hoog waardeert. De vindplaatsen van
historische elementen zoals drie voormalige hunebedden en grafheuvels zijn voor iedereen zichtbaar
gemaakt.
Midden-Drenthe is rijk aan grote en kleine natuurgebieden. Een aantal zijn aangewezen als EHS of Natura
2000. Maar ook buiten de natuurgebieden is er aandacht voor natuur, dat blijkt aan de aanwezige
natuurwaarden. De schrale, kruidenrijke bermen en bloemrijke slootkanten zorgen voor verbindingen tussen
de diverse natuurgebieden. Dit is niet alleen positief voor de planten en dieren (en dus de biodiversiteit),
maar ook recreanten en bewoners genieten er van. Bijkomend voordeel is dat het bermmaaisel via
vernieuwde technieken omgezet kan worden in energie.
De agrarische sector is merkbaar aanwezig in de gemeente. Met name de hoogveenontginningen en het
gebied ten noordoosten en ten westen van Beilen kenmerken zich door (grootschalige) landbouw. Het is
mooi om te zien, dat ook in deze gebieden aandacht is voor het landschap. Men ziet hier dan niet zo snel
schrale bermen of bloemrijke slootkanten, maar de meeste agrarische bedrijven zijn mooi ingepast in het
landschap. Hieruit blijkt de betrokkenheid van de bewoners bij het landschap.
De hoofdkern Beilen is uitgebreid in oostelijke richting. In deze ruim opgezette, landelijke uitbreiding is het
prettig wonen. Het is goed zichtbaar, dat het landschap leidend is geweest bij de inrichting van dit gebied.
Deze wijk kenmerkt zich door ruime kavels en een meanderende Beilerstroom. De Beilerstroom vormt zo
een natuurlijk groen-blauw lint door een groot deel van de gemeente.
Al met al biedt Midden-Drenthe een afwisselend en daardoor aantrekkelijk landschap, dat gedragen en
gewaardeerd wordt door de bewoners en gebruikers!
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1.2

De status van het plan

Een Landschapsbeleidsplan heeft geen juridische status. Het is echter wel degelijk een stuk waarin de
gemeente zich uitspreekt over het sectorbeleid voor landschap, natuur en oorspronkelijkheid: een eigentijds
plan voor een landschap dat zich ontwikkelt. De aanbevelingen en richtlijnen uit dit plan hebben naar de
betrokkenen toe geen dwingend karakter. Bij het opstellen van andere plannen binnen de gemeente die wel
een juridische status hebben wordt regelmatig gebruik gemaakt van het landschapsbeleidsplan, op deze
manier kan het plan indirect wel een juridische status hebben.
Belangrijk voor het welslagen van dit Landschapsbeleidsplan Midden-Drenthe is de medewerking van
particulieren en andere organisaties. Het Landschapsbeleidsplan is er mede op gericht om particulieren,
boermarken, dorpsbelangenverenigingen et cetera te ondersteunen. Ondersteuning is mogelijk bij het
opstellen en uitvoeren van plannen of projecten die het landschap, natuur en oorspronkelijkheid versterken
of behouden. De medewerking van genoemde groepen geschiedt echter steeds op vrijwillige basis. Dit
maakt een goede voorlichting en overlegstructuur vanuit de gemeente noodzakelijk. Dit plan doet daarom
niet alleen uitspraken over ontwikkeling, inrichting en beheer, maar ook over aspecten van overleg en
voorlichting.

1.3

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 bevat de beschrijving en analyse van de gemeente Midden-Drenthe benoemd de
ontwikkelingen die voor landschap en natuur van belang zijn. Daarin is gebruik gemaakt van reeds
bestaande onderzoeken en beleidsdocumenten.
De gemeentelijke visie op landschap en natuur is verwoord in hoofdstuk 3. De uitgangspunten van de visie
zijn afgestemd op de diverse geldende beleidsdocumenten en in uitvoering zijnde plannen.
De visie is uitgewerkt tot op het niveau van deelgebieden, waarbij het onderscheid tussen de verschillende
landschapstypen tot uiting komt. Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de verschillende manieren om tot
uitvoering te komen. De uitvoeringsmogelijkheden zijn in de vorm van aandachtspunten weergegeven.
In drie bijlagen is achtergrondinformatie bij het plan verzameld, zoals informatie over het beheer, het
beleidsinstrumentarium en de inventarisatie van landschapselementen.
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2

LANDSCHAP, NATUUR EN OORSPRONKELIJKHEID IN MIDDENDRENTHE

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving en analyse van de huidige waarden van landschap en natuur in de
gemeente Midden-Drenthe. Paragraaf 2.1 beschrijft de fysieke basis van het landschap: geomorfologie,
bodem en water. Door de tijd heeft de mens invloed op het landschap uitgeoefend. Door ontginningen
ontstonden verschillende landschapstypen die ook nu nog in de gemeente Midden-Drenthe herkenbaar zijn
(paragraaf 2.2 en 2.3). In de paragraaf natuur worden de belangrijkste natuurwaarden in de gemeente
beschreven. Het hoofdstuk sluit af met de kansen en knelpunten voor de ontwikkeling van het landschap en
de natuur.

2.1

De (fysieke) basis van het landschap

Het landschap in de gemeente Midden-Drenthe is het resultaat van een voortdurende wisselwerking van
natuurlijke factoren en de talloze menselijke ingrepen die in de loop der eeuwen plaats vonden. In eerste
instantie is de abiotische factor - de ondergrond - bepalend geweest voor de opbouw van het landschap. In
de loop der tijd heeft de mens steeds sterker zijn stempel gedrukt op het landschap. Hoe het landschap
veranderde en zijn huidige vorm kreeg, is hieronder te lezen.

2.1.1 Geologische ontstaansgeschiedenis
Het Drentse landschap werd voor een groot deel gevormd in de voorlaatste ijstijd, het Saalien. Heel Drenthe
was toen bedekt met landijs, dat aan de onderzijde veel keien, zand en leem meevoerde. Plaatselijk werd
de bodem opgestuwd. Na het verdwijnen van het landijs bleven stenen en zandige leem op het gevormde
Drents Plateau achter. Aan het eind van het Saalien werden hier smeltwaterdalen gevormd. Op deze manier
werden de beekdalen gevormd.
In de laatste ijstijd, het Weichselien, werden de smeltwaterdalen door erosie verdiept en vervolgens voor
een groot deel weer opgevuld met smeltwaterafzettingen. De sterke wind bedekte het gehele gebied in de
loop van het Weichselien met een laag dekzand, ook de beekdalen.
Na de ijstijden volgde een warmer klimaat en vond op uitgebreide schaal veengroei plaats. In de uitgestrekte
laagten van het dekzandlandschap op het Drents Plateau waar de waterafvoer stagneerde, kwamen
moerassen tot ontwikkeling die door plantengroei geleidelijk werden opgevuld. De vegetatie had op den
duur geen contact meer met het grondwater en raakte geheel op voedselarm regenwater aangewezen.
Onder deze omstandigheden ontwikkelde zich voedselarm hoogveen. In de laagtes van het Drents Plateau
ontstonden uitgestrekte veengebieden. Deze veengebieden liggen bij Smilde en in de omgeving van NieuwBalinge en Witteveen.
Vanaf de Middeleeuwen kreeg de wind vanwege drogere perioden en overbegrazing / afplagging weer vat
op de stuifgevoelige dekzanden. Hierdoor ontstonden stuifzanden verspreid op het Drents Plateau.
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Figuur 2.1: Watergangen (deze kaart is achter de bijlage op A3-formaat te vinden)
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2.1.2 Geomorfologie, reliëf en bodem
De verschillende landschapstypen zijn ontstaan door de verschillen in geomorfologie, reliëf en bodem. Op
het Drents Plateau vinden we de hogere ruggen en ingesneden beekdalen. Hier heeft zich het
esdorpenlandschap ontwikkeld. Aan de rand van het plateau waar het water stagneerde ontstonden
hoogveen gebieden. Deze zijn tegenwoordig bijna geheel afgegraven.
Het Drents Plateau
Het Drents Plateau heeft een zwak golvend karakter en varieert in de gemeente Midden-Drenthe in hoogte
van circa 4-18 m+NAP. De grond is hierdoor relatief droog. De bodem bestaat overwegend uit leemarme,
zwak lemige en lemige fijne zandgronden. Opvallend is het voorkomen van een keileemlaag van tenminste
20 cm tot enkele meters dikte. Deze laag is slecht water doorlatend en ligt soms ondieper dan 1,20 m en
komt plaatselijk aan de oppervlakte.
Op het Drents Plateau zijn door menselijke ingrepen verschillen in de bodemopbouw aanwezig. Zo hebben
de essen door hun jarenlange bemesting met potstalmest een dik humeus dek en een bolle ligging. De
bodem van de stuifzanden daarentegen bestaat overwegend uit voedselarme podzolgronden.
De beken doorsnijden het Drents Plateau waardoor het zandpakket en de onderliggende keileemlaag
plaatselijk zijn weggeslepen. De beekdalen liggen hierdoor relatief laag in het landschap (circa 0-11
m+NAP). Door de lage ligging en onder invloed van kwel kon zich in de beekdalen veen vormen.
De beken zelf hadden oorspronkelijk een meanderend verloop en waren constant aan verandering
onderhevig. Hierdoor ontstond een grote afwisseling in stroming, afzettingen en oevervormen.
De hoogveenontginningen
De hoogveengebieden aan de randen van het Drents Plateau zijn bij de turfwinning vrijwel geheel
afgegraven. Wat overbleef waren zandgronden met restanten (bos- en mos-)veen. Het gebied rondom de
Drentsche Hoofdvaart varieert van circa 9-15 m+NAP. De veengebieden in het oosten van de gemeente bij
Witteveen en Nieuw-Balinge liggen rond 15 m+NAP.

2.1.3 Water
De aanwezigheid van het keileem in de ondergrond is in grote mate bepalend voor het
waterhuishoudkundige systeem in de gemeente Midden-Drenthe. Het watersysteem heeft de menselijke
ingrepen beïnvloed en bepaalt voor een belangrijk deel de welke natuurwaarden in de gemeente
voorkomen.
Grondwater
De hydrologische basis in de gemeente Midden-Drenthe bestaat uit kleilagen die tussen circa 100 en 200
m-NAP liggen. Daarboven liggen twee watervoerende pakketten, plaatselijk van elkaar gescheiden door een
slecht doorlatende laag. Het tweede watervoerende pakket bestaat uit matig grove tot grove rivierzanden die
zeer goed doorlatend zijn. De bovenkant van dit pakket, dat van belang is voor de diepe regionale
grondwaterstroming, ligt op ongeveer 20 m-NAP.
Bovenop het tweede watervoerende pakket ligt het eerste water voerende pakket, dat van belang is voor de
ondiepe lokale grondwaterstroming. Het bestaat uit fijnere zandlagen, die vlak onder de oppervlakte
beginnen. Aan de oppervlakte liggen bodemlagen die plaatselijk minder waterdoorlatend zijn. Dit geldt
bijvoorbeeld voor beekleemlagen en veenafzettingen in de beekdalen.
Neerslag en kwel
Op de hogere delen infiltreert regenwater dat deels afstroomt over de ondieper gelegen slecht doorlatende
lagen (overwegend keileem) in de ondergrond en na relatief korte tijd weer uittreedt, bijvoorbeeld aan de
randen van de beekdalen. Een ander deel van de neerslag zijgt door de slecht doorlatende lagen heen
dieper naar de ondergrond. Na lange tijd komt dit mineraalrijke water onder andere centraal in de beekdalen
omhoog als kwel.
Beken en kanalen
Over het Drents Plateau ligt van zuidoost naar noordwest een waterscheiding. Deze vormt de scheiding
tussen beeksystemen die naar het zuidwesten afstromen (de Beilerstroom en het Oude Diep) en het
systeem dat naar het noorden afstroomt (stroomgebied van de Drentse Aa).
De beken zijn samen met de kanalen belangrijk voor de afwatering (zie Figuur 2.1). De meeste gebieden
hebben een op agrarische belangen gerichte waterhuishouding. Belangrijke beken zijn de Beilerstroom of
Oude Vaart, het Oude Diep en het Amerdiep. Van oudsher hebben ze een meanderend, stromend verloop,
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fluctuerende waterstanden en een bodem van slib, zand en grind. Het meanderende karakter en de
fluctuerende waterstanden komen echter weinig meer voor. De belangrijkste kanalen in de gemeente
Midden-Drenthe zijn de Drentsche Hoofdvaart, het Oranjekanaal en de Beilervaart-Linthorst Homankanaal.
Ze werden gegraven ten tijde van de veenontginningen voor de ontsluiting en/of ontwatering van de
veengebieden. De kanalen zijn onafhankelijke structuren die de verschillende landschapstypen doorsnijden.
De Drentsche Hoofdvaart heeft in de gemeente Midden-Drenthe wel een relatie met het omliggende
landschap. Dit kanaal vormde de ontginningsas voor het ontginnen van het omliggende hoogveen.
De huidige functie van beken en kanalen is het verzamelen, afvoeren en distribueren van water. De kanalen
spelen een rol in de kleine recreatie. Op de hoofdwatergangen is de Keur van het Waterschap van
toepassing. Dit betekent dat een strook van 5 meter uit de insteek van de watergang toegankelijk gehouden
dient te blijven.
Vennen en dobben (Pingo-ruïnes)
Verspreid in het landschap liggen tal van vennen en dobben. Vennen ontstonden bij stagnatie van
regenwater boven een slecht doorlatende laag of door een hoge grondwaterstand in de laagten van de
plateaus en aan de randen hiervan. Dobben ook wel Pingo-ruïnes genoemd zijn vrij diepe, ronde meertjes
die overbleven na het smelten van de ijslenzen en daarna instorten van de Pingo na de ijstijden. Deze
meertjes groeiden eerst dicht met veen, maar werden later veelal uitgeturfd, zodat weer water ontstond. Een
groot deel van deze dobben zijn in het verleden verzand en/of gedempt. Herkenbare pingo-ruïnes zijn
bijvoorbeeld het Hijkermeer en het Schattenbergveen.
Waterwinning
De Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) wint drinkwater bij Beilen. Daarnaast heeft FrieslandCampina
Domo een winning voor proceswater. Onttrekking van het grondwater door deze bedrijven veroorzaakt in
het stroomgebied van de Beilerstroom een onderbreking van het kwelpatroon. In het zuiden bij Wijster
onttrekt de GAVI van Attero grondwater.

2.2

De ontwikkeling van het landschap in Midden-Drenthe

Van oorsprong hoort het Drents Plateau tot de hogere delen van ons land. Het vormde de oudste basis voor
de mens in Noordoost-Nederland. Deze paragraaf geeft de ontwikkeling aan van het landschap in MiddenDrenthe. Bijlage I gaat meer specifiek in op de ontwikkeling van het esdorpenlandschap en de
hoogveenontginningen.

2.2.1 De eerste bewoning
Al ver voor het begin van de jaartelling (11.500-9000 v.Chr.) leefden er mensen in Drenthe. Het waren
nomaden die rondtrokken en in hun levensonderhoud grotendeels waren aangewezen op rendieren. Toen
het klimaat milder werd en Noord-Nederland meer en meer bebost raakte, kwamen er jagers en
voedselverzamelaars die van het ene jachtkamp naar het andere trokken. Zowel de nomaden als de jagers
maakten hun kampen in hoofdzaak op de flanken van de dekzandruggen langs de beekdalen en bij wallen
rondom dobben.
Vanaf 5300-2000 v.Chr. gingen de mensen geleidelijk over op een landbouwbestaan en woonde men
enkele jaren op dezelfde plek. Wanneer de akkertjes in de omgeving van de boerderijen uitgeput raakten,
werd er verhuisd. De eerste boeren die hun sporen op de Drentse zandgronden hebben achtergelaten,
waren de hunebedbouwers (3200-2850 v.Chr.). Het is bekend dat er in Midden-Drenthe tenminste drie
hunebedden hebben gestaan, alle drie de hunebedden zijn in het verleden vernield. Twee hebben er
1
gelegen in wat nu het bos van Hooghalen is en een stond op de es van Spier. Hoewel er in de gemeente
Midden-Drenthe geen (resten van) hunebedden staan, zijn er wel vondsten gedaan uit deze periode. Later
ging men de doden begraven in eenvoudige grafkuilen die al dan niet werden afgedekt met een heuvel van
zand en plaggen. Deze grafheuvels zijn op een aantal plaatsen nog wel te vinden in het landschap,
bijvoorbeeld in het Elper Noorderveld.
Rond 1100 v.Chr. werden de doden verbrand en de resten werden verzameld in een aarden pot en in de
grond gestopt. Dergelijke graven liggen in groepen bijeen en worden urnenvelden genoemd. In het oosten
van de gemeente zijn op vier plaatsen urnenvelden aangetroffen.

1

Tolsma, J. (2012) Archeologische verwachtingskaart Midden-Drenthe Hoofdrapport
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Ook daarna was er sprake van kleine boerengemeenschappen op dekzandverhogingen. Tot aan het begin
van de jaartelling maakte men gebruik van een typisch akkersysteem, de zogenaamde Celtic Fields. Dit zijn
kleine, door wallen omgeven percelen (ca. 40 x 40m) die ook als woongebieden werden gebruikt.
Het systeem was gebaseerd op wisselbouw, waarbij de akkertjes (als de bodem uitgeput raakte) werden
gebruikt als woonplaats of voor beweiding van het vee. Grote complexe Celtic Fields liggen in het Hijker- en
Elper Noorderveld. zie figuur 2.2. Veel Celtic Fields zijn in de loop der tijd geëgaliseerd. Zie hieronder een
foto van het Hijkerveld, ook rond Orvelte zijn vanuit de lucht enkele geëgaliseerde wallen vastgesteld. Celtic
Fields zijn door RAAP in beeld gebracht en ze hebben voorstellen gedaan voor beheer maatregelen. Dit
moet nog worden afgestemd met de grondeigenaren. Bij Smilde zijn ook restanten van veenbruggen
gevonden, deze bruggen lagen over het veen en verbonden hoger gelegen ruggen in het landschap met
elkaar. Bij Smilde is één van de veenbruggen gereconstrueerd (figuur 2.3).

Figuur 2.2: Luchtfoto Celtic Field op het Hijkerveld

Figuur 2.3 Reconstructie veenbrug ten oosten van Smilde

2.2.2 De vorming van het landschap door de mens
De structuur en het beeld van een landschap wordt in grote mate bepaald door de manier waarop het
landschap is ontgonnen. Het huidige landschap is grotendeels door de agrarische bewoners gevormd, die
gebruik maakten van het aanwezige abiotische patroon. Het gebied werd, afhankelijk van de bodemkundige
en de daarmee samenhangende waterhuishoudkundige situatie, op verschillende manieren ontgonnen.
De eerste bewoners in Midden-Drenthe verplaatsten tot aan de Middeleeuwen nog regelmatig hun
boerderijen en bouwlanden, dit gebeurde vooral binnen de grenzen van het dorpsterritorium.
Aangenomen wordt dat tegen het eind van de Middeleeuwen alle belangrijke dorpen op hun huidige plaats
aanwezig waren. De belangrijkste dorpen en nederzettingen lagen op het Drents Plateau, op de overgang
van hoog, droog en voedselarm naar laag, vochtig en voedselrijk (beekdal). Later werden ook de woeste
gronden rondom de dorpen verder in gebruik genomen.
Het esdorpenlandschap
In de esdorpen ontwikkelde zich halverwege de Middeleeuwen een landbouwsysteem waarbij de escultuur
ste
centraal stond. Dit resulteerde uiteindelijk in het esdorpenlandschap, dat tot het begin van de 20 eeuw
bepalend was voor het Drentse zandgebied.
Het esdorpenlandschap is een eenheid die bestaat uit de volgende onderdelen:
 de dorpen
 de goorns, kalver- en paardenweiden
 de essen
 de beekdalen
 de heide
 het bos
Ontginning van de woeste gronden: het einde van de escultuur
Vanaf circa 1800 werd een begin gemaakt met de ontginning van de woeste gronden. Met de komst van de
kunstmest verdween vanaf 1900 de escultuur langzaam aan als landbouwsysteem. Het mesttekort was
opgelost, waardoor op grote schaal kon worden begonnen met het in cultuur brengen van de woeste
gronden. Ook de voedselarmere gronden op grotere afstand van de dorpen konden op deze manier worden
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ontgonnen. De jonge heide-ontginningen bepaalden als open, onbebouwde ruimten in belangrijke mate het
beeld van het esdorpenlandschap. Grote delen van het Laaghaler- en Hijkerveld, het Ooster- en Westerveld,
het Scharreveld, het Spieringer Veld, het Oostersche en het Westersche Veld, het Drijbersche Binnenveld
en het Drijbersche Veld konden op deze manier ontstaan.

Figuur 2.4 Uitsnede uit de historische kaart 1851-1855 – Beilen (links) en Westerbork (rechts)

De ontginning van de veengebieden
Door de eeuwen heen heeft langs de randen van de grote veengebieden turfwinning plaatsgevonden. In de
12e en 13e eeuw waren de eerste aanzetten tot kolonisatie van de uitgestrekte veengebieden die de
Drentse zandgronden omringden. Men vestigde zich meestal op de hoogste en/of droogste stukken in het
veen. Vanuit een lineaire bewoningsas werd de ontginning door middel van opstrek ter hand genomen. De
ontginningsas bij Smilde is ontstaan tussen 1500 en 1900. Dit gebeurde binnen het markeverband op kleine
schaal. Vanaf de 17e eeuw werd echter gestart met de grootschalige, commerciële en systematische
ontginning van de hoogveencomplexen in Drenthe. In Midden-Drenthe zijn toen de veencomplexen bij
Smilde verder ontgonnen en werd een start gemaakt met ontginning in de omgeving van Tiendeveen. Voor
de ontginning van de veengebieden werden verschillende vaarten gegraven voor de ontwatering van het
veen. Wanneer het veen voldoende ontwaterd was, kon worden begonnen met de turfwinning. Niet het
verkrijgen van cultuurland, maar het winnen van turf was van primair belang.
De hoogveenontginningen bestaan uit de volgende onderdelen:
 de kanalen, vaarten, wijken
 de kavelsloten
 lintbebouwing langs de watergangen
 rationele verkaveling
 open ruimtes
Bijlage I gaat specifieker in op de ontwikkeling van het esdorpenlandschap en het
hoogveenontginningslandschap.
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Figuur 2.5 Uitsnede uit de historische kaart 1851-1855 – locatie Nieuw-Balinge / Witteveen (links) en Smilde (rechts)

2.2.3 Recente ontwikkelingen
Het landschap in Drenthe bestond lange tijd voornamelijk uit de ontginningen van de essen en de
e
beekdalen. Pas in de 20 eeuw kreeg het landschap verder vorm. Dit kwam hoofdzakelijk door de
toegenomen technische mogelijkheden. Dit zorgde ervoor dat het karakter van het landschap op sommige
plaatsen ingrijpend veranderde. Dit betekent dus dat het grootste deel van het Drentse landschap niet ouder
is dan 100 jaar en dus nog vrij jong. Dit geld ook voor de gemeente Midden-Drenthe. Figuren 2.4 en 2.5
laten de landschappelijke structuur van voor de recente ontwikkelingen zien.
Bebossing van de heidevelden
e
Vanaf de dertiger jaren van de 20 eeuw zijn grote delen van de gemeente bebost. Onder leiding van
Staatsbosbeheer werden in het kader van de werkverschaffing en voor het mijnhout dennenbossen
aangeplant. Dit gebeurde op de hogere, voor de landbouw minder geschikte gronden, vooral op de
stuifzanden. Van de oorspronkelijk uitgestrekte heidevelden bleef slechts een klein gedeelte over. In die tijd
ontstonden de Boswachterijen Hooghalen, Grolloo en Schoonlo, het Heuvinger Zand, het Hooge Veld en
delen van het Amer- en Zwiggelterveld, delen van het Laaghaler- en Noorderveld samen met het
Noordhijkerzand, delen van het Terhorsterzand en de Moraine.
Ruilverkavelingen
Na de tweede wereldoorlog stond schaalvergroting en voedselproductie centraal in Nederland. Ook
Drenthe ontkwam hier niet aan. Door middel van ruilverkavelingen werd het versnipperde bezit op de essen
geconcentreerd en de vaak ondoelmatige verkavelingsituatie verbeterd. In Midden-Drenthe werden in de
periode 1960-1975 de ruilverkavelingen Broekstreek, Westerbork, Dwingeloo/Smalbroek, Spier en Hijken
uitgevoerd. Met name de ruilverkaveling Broekstreek had forse landschappelijke ingrepen tot gevolg.
Orvelte viel steeds buiten de ruilverkavelingen. In dit museumdorpje is het oorspronkelijke dorpskarakter
met de bijbehorende verkavelingstructuur nog goed zichtbaar.
Ingrepen in de waterhuishouding
De afgelopen zestig jaar zijn er drastische veranderingen in de waterhuishoudkundige systemen
aangebracht. Een groot deel van deze ingrepen was gericht op het verbeteren van het landbouwkundige
gebruik van de gronden. Dit leidde onder andere tot een vergroting van de drooglegging door een daling van
de grondwaterstand. Grootschalige aanpassingen in de waterhuishouding zijn verricht met het normaliseren
van beken, bijvoorbeeld de Westerborkerstroom-Beilerstroom-Dwingelerstroom. Sterke fluctuaties in de
waterstanden zijn, mede door plaatselijke verbeteringen van de detailontwatering, nu niet meer aan de orde.
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De laatste jaren worden in natuurgebieden hogere grondwaterstanden aangehouden. Hierdoor komen
wandelpaden bijvoorbeeld onder water te staan. Kwel vanuit de natuurgebieden zorgt soms voor overlast op
de aangrenzende landbouwgronden.
Zandwinplassen
Op verschillende plaatsen in de gemeente zijn zandwinplassen ontwikkeld. Een deel van deze plassen heeft
nu een recreatieve of natuur functie. Voorbeelden hiervan zijn de zandwinplassen bij Brunsting en De
Mussels.
Het VAM MERA-terrein bij Wijster
De afvalverwerking bij Wijster, met zijn stortplaats/GAVI et cetera, manifesteert zich nadrukkelijk in het
landschap. Onderliggende structuren zoals een celtic field zijn nauwelijks meer zichtbaar. Vanwege de
karakteristieke openheid van het omliggende gebied is het complex vanuit de wijde omgeving zichtbaar.
Rondom de vuilstort zijn verschillende bossen en singels aangeplant. In het kader van een verdere
ontwikkeling van het terrein is een landschappelijk inpassingsplan opgesteld.
2.2.4 Landbouw en recreatie
Het landschap in de gemeente Midden-Drenthe is in gebruik door agrariërs en recreanten. Ieder stelt zijn
eigen eisen aan het landschap.
Landbouw
De gemeente Midden-Drenthe is een typisch agrarische gemeente. Veel verbouwde producten zijn gras,
aardappels, granen, suikerbieten, snijmaïs en peulvruchten. De laatste jaren hebben zich met name in de
omgeving van Smilde nieuwe teelten (bloemen en bollen) ontwikkeld.
In de Omgevingsvisie van de provincie Drenthe worden in de gemeente Midden-Drenthe het gebied aan
weerszijden van de lijn Bovensmilde-Smilde-Hoogersmilde en het gebied ten westen van Beilen (indicatief)
als robuuste landbouw aangeduid. In deze gebieden staat de landbouw voorop. Dit maakt schaalvergroting
en meer geïndustrialiseerde vormen van landbouw mogelijk. Dit zijn de voorkeursgebieden voor het
verplaatsen en inplaatsen van agrarische bedrijven. Er is in deze gebieden geen ruimte voor andere
grootschalige functies, zoals nieuwe grootschalige verblijfsrecreatie, natuur en vestiging van landgoederen
en woonmilieus.
Recreatie
Een gebied met veel landschaps- en natuurwaarden is recreatief aantrekkelijk. De gemeente MiddenDrenthe is bij uitstek een recreatief-toeristische gemeente. Dit komt onder andere door een veelzijdig
landschap, gekenmerkt door rust, ruimte en groen.
Vooral het oude esdorpenlandschap en de restanten van woeste gronden trekken veel wandelaars en
fietsers. Een uitgebreid netwerk van wandel, fiets en ruiterpaden draagt bij aan de toegankelijkheid van het
Drentse Landschap. De Drentsche Hoofdvaart is het verlengstuk van de ‘Turfvaartroute’ in ZuidoostFriesland, zodat ook de waterrecreatie veel toeristen en recreanten naar Midden-Drenthe brengt. Ook
verblijfsrecreatie zoals campings en vakantiehuisjes zijn in het landschap van Midden-Drenthe aanwezig.
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Figuur 2.6: Landschapstypen (deze kaart is achter de bijlage op A3-formaat te vinden)
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Figuur 2.7 Beekdalen
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2.3

Karakteristieke landschappen in Midden-Drenthe

Paragraaf 2.2.2 benoemt de landschappelijke eenheden die bij het esdorpenlandschap en de
hoogveenontginningen horen. Deze eenheden bepalen voor een groot deel het karakteristiek van het
landschap.
Op grond van zichtbare kenmerken kunnen verschillende landschappelijke eenheden worden
onderscheiden. Dit op basis van de maat en de begrenzing van de ruimte, de verkaveling, het reliëf, het
patroon van de wegen en waterlopen, het beplantingspatroon en de aard en groepering van de bebouwing.
De belevingswaarde van het landschap is in eerste instantie afhankelijk van de structuurbepalende
elementen en van het karakter en de ordening per deelgebied. Maar ook economische activiteiten
(koeien in de wei, akkerbouwgewassen, bloeiende aardappelvelden, boerderijen, campings,
recreatiebedrijven) bepalen voor een groot deel de belevingswaarde van het landschap.
2.3.1 Het esdorpenlandschap
Kenmerkende eenheden die horen bij het esdorpenlandschap zijn:
 de dorpen
 de goorns, kalver- en paardenweiden
 de essen
 de beekdalen
 de heide
 het bos
Het landschap in de gemeente Midden-Drenthe is een typisch dorpslandschap. Dit betekent dat, buiten de
grote kernen, het dorp nog steeds herkenbaar middelpunt is van de plattelandssamenleving. De ligging van
de gehuchten en dorpen aan de randen van de essen en in de omgeving van de beekdalen zijn nog altijd
herkenbaar aanwezig. Uitzondering vormt de kern Beilen die zich in het beekdal van de Beilerstroom heeft
uitgebreid. De beekloop is later omgelegd langs de zuidelijke rand van de kern. (De oude ontginningen van
de essen en de dorpen (figuur 2.8)
In het gehele buitengebied van de gemeente Midden-Drenthe komen essen voor. Ze zijn hoger gelegen en
hebben vaak een bolle ligging. Ze sluiten voor het grootste deel direct aan op de dorpen.
Rondom de essen liggen de wegen, waarlangs bebouwing en beplanting staat die de es markeert.
Oorspronkelijk werden de essen omgeven door een houtwal die met dicht struikgewas (veelal Eik) werd
beplant, om wild en vee van de es te weren. Rond de Holtesch bij Hooghalen en de Terhorster Esch ten
zuiden van Beilen zijn nog relicten van houtwallen overgebleven. Ze geven het landschap een besloten
karakter.
Van oorsprong zijn de beekdalen verkaveld volgens een smalle strokenverkaveling, met de kavels loodrecht
op de beek. Deze verkavelingsvorm is nog goed te herkennen bij de Hijker-, Brunstinger- en Altingerleek, bij
de Vorrelveenselake en plaatselijk langs het Oude Diep. Bij de Hijker- en Altingerleek is ook de
perceelgrensbeplanting met houtwallen nog goed herkenbaar.
Het Oude Diep is een voorbeeld van een redelijk goed bewaard gebleven beekdallandschap. De overgang
van een besloten beekdallandschap in de bovenloop naar een wijd en open middengebied is goed te zien in
het dal van de Beilerstroom ten oosten van Beilen, waar het beekdal een grote breedte bezit. Veel
beekdalen worden aan beide zijden begrensd door wegen. Wegen die de beekdalen kruisen, doen dit haaks
op de beek. (De beekdalen (figuur 2.7)
2.3.2 De jonge veld ontginningen (Figuur 2.9)
Kenmerkende eenheden die horen bij de jonge veldontginningen zijn:
 agrarische bebouwing langs wegen
 boscomplexen
 beplanting langs wegen
 blokvormig en geometrische verkaveling
 grootschalig karakter
 open ruimte
Het grootste deel van de jongere ontginningen op het plateau dateert uit het begin van de 20e eeuw. Het
zijn relatief grote gebieden die op planmatige wijze zijn ontgonnen. De kavelrichting was veelal een
voortzetting van de bestaande grenzen in de omgeving. Er is een min of meer blokvormig wegenpatroon
uitgezet met daarbinnen meerdere blokvormige kavels voor een goed landbouwkundig gebruik. Ze worden
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van elkaar gescheiden door sloten en afrasteringen. Er zijn geen houtwallen aangelegd. Binnen het patroon
van doorgaande wegen ligt een fijnmazig patroon van zandwegen.
Bebouwing ligt langs de wegen, waar ook de beplanting staat. Overheersend is het grootschalige en open
karakter. Voorbeelden zijn het Spieringerveld en het daarop aansluitende Westerhaar en delen van het
Oosterse Veld, het Drijberse Veld, het Scharreveld, het Westersche Veld en het Hijkerveld.
Onder invloed van de oude wegen, essen, bosgebieden of heidevelden buigen de blokvormige kavel- en
wegenpatronen af. Door onder andere wegenaanleg met begeleidende beplanting, kanaalbeplanting, de
aanleg van nieuwe houtsingels en bosjes, de bouw van recreatiecomplexen en aanplant van
populierenbossen is de oorspronkelijk open karakteristiek verdwenen.
Voor een groot deel zijn de jongere ontginningen bebost. Vrijwel de gehele noordelijke rand van de
gemeente wordt gevormd door uitgestrekte boscomplexen. In de bossen liggen de buitenplaatsen
Dennenrode en Hooghalen die geheel in de omgeving opgaan.
De stuifzanden en heiden representeren een gebiedstype dat verweven is geweest met het vroegere
e
cultuurlandschap en de agrarische exploitatie uit de eerste helft van de 19 eeuw. Zij vormen het laatste
restant van de zogenaamde ‘woeste gronden’ die werden gebruikt voor extensieve begrazing. Resten van
stuifzandgebieden zijn het Mantingerzand, het Balingerzand, het Hullenzand, het Groote Zand, delen van
het Hijkerveld en het Orvelterzand. Het Balingerzand heeft een waardevolle ‘levende’ stuifzandkern. De
stuifzanden kennen een onregelmatig reliëf. De stuifzandgebieden zijn veelal in bezit van
natuurbeschermingsorganisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap).
2.3.3 De hoogveenontginningen
Kenmerkende eenheden die horen bij het esdorpenlandschap zijn:
 de kanalen, vaarten, wijken
 de kavelsloten
 lintbebouwing langs de watergangen
 rationele verkaveling
 open ruimtes
De gemeente Midden-Drenthe heeft hoogveenontginningen in het noordwesten bij de Smildes en in het
zuidoosten bij Witteveen en Nieuw-Balinge. Hoewel het beide hoogveen ontginningen zijn verschillen ze op
een aantal punten. Elke ontginning heeft zijn eigen specifieke kenmerken, waaraan de tijd en de manier van
ontginning zijn af te lezen.
Het veenkoloniale landschap van Smilde (figuur 2.9)
In Smilde vormt de Drentsche Hoofdvaart de ruggengraat van de ontginning. De Drentsche Hoofdvaart
wordt in de gemeente Midden-Drenthe gekenmerkt door de dichte lintbebouwing van Smilde en de
provinciale weg direct langs het kanaal. De Smilder venen kennen een grootschalige openheid met een
landbouwkarakter. Richting Boswachterij Smilde is het gebied kleinschaliger door verschillende langgerekte
boselementen. Aan de Drents-Friese grens, gaat het veengebied over in de natuurgebieden van het
Fochteloërveen.
Het veenkoloniale landschap van Nieuw-Balinge en Witteveen (figuur 2.9)
Het zuidoostelijk deel van de gemeente Midden-Drenthe heeft een kleinschalig besloten karakter met veel
verspreid voorkomende bebouwing en bosstroken. Naar het noordoosten toe wordt het gebied
grootschaliger, waardoor een gave landschappelijke eenheid ontstaat. Witteveen is het jongste dorp van
Drenthe, ontstaan in 1926 als werkverschaffingsproject. Het is een typisch veenkoloniale nederzetting. De
overgang naar het Drents plateau is bij Nieuw-Balinge goed zichtbaar. Deze wordt geaccentueerd door de
strook natuurgebieden van het Groote Veld. Nieuw-Balinge is doordat het op deze grens ligt geen typisch
veenkolonie dorp.
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Figuur 2.8 De oude ontginningen van de essen
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Figuur 2.9 De jongere ontginningen
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2.3.4 Bebouwing en infrastructuur
In de gemeente Midden-Drenthe zijn Smilde, Beilen en Westerbork de grote kernen. Het langgerekte lint van
Smilde ligt langs de Drentsche Hoofdvaart met de streekdorpen Bovensmilde, Smilde, Hijkersmilde en
Hoogersmilde. Ingeklemd tussen de spoorlijn Zwolle-Groningen en de A28 ligt Beilen.
In Westerbork is de ontstaansgeschiedenis nog duidelijk af te lezen. Het is een typisch Drents esdorp.
Verspreid in het buitengebied van Midden-Drenthe liggen de kleinere kernen Hijken, Oranje, Hooghalen,
Spier, Wijster, Drijber, Zwiggelte, Elp, Orvelte, Witteveen, Garminge, Balinge, Nieuw- Balinge en Mantinge.
Er zijn ook enkele kleine nederzettingen die bestaan uit een concentratie van (oude) agrarische bebouwing.
Met name Brunsting, Eursinge, Alting en Klatering hebben een cultuurhistorische betekenis door hun relatie
met het omliggende gebied.
De hoofdverbindingen in de provincie doorsnijden de gemeente Midden-Drenthe: A28, N381 en de spoorlijn
Zwolle-Groningen.
2.3.5 Afzonderlijke elementen
In het landschap bevinden zich ook elementen die zich niets aantrekken van de abiotische en biotische
patronen. Deze op zich zelf staande elementen kunnen een stempel op de karakteristieken van het
landschap drukken of een karakteristiek op zichzelf zijn.
De kanalen (figuur 2.11)
De Drentsche Hoofdvaart is zoals we eerder gezien hebben verbonden aan het
hoogveenontginningslandschap bij de Smildes. De andere kanalen zijn verbonden met de Drentsche
Hoofdvaart en de veenontginningen maar beïnvloeden niet het omliggende landschap. Het Oranjekanaal, de
Beilervaart en het Linthorst Homankanaal zijn op zich zelf staande elementen. Ze doorsnijden verschillende
landschapstypen zonder er op te reageren. De kanalen verschillen van elkaar. Het waterpeil in de
verschillende kanaalvakken varieert, net als de begroeiing langs het kanaal: soms bomenrijen zonder
onderbegroeiing, dan weer bomenrijen met ondergroei of opslag van struiken op het talud en soms
ontbreekt de beplanting geheel.
Andere afzonderlijke elementen zijn bijvoorbeeld:
 zandwinplassen
 VAM MERA-terrein
 (nieuwe) landgoederen
 vloeivelden Oranje (Diependal)
 televisietoren Hoogersmilde
 kamp Westerbork
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Figuur 2.10 De veenontginningen
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Figuur 2.11 De kanalen
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2.4

Natuur

Deze paragraaf geeft een beknopt overzicht van de natuurwaarden in de gemeente Midden-Drenthe. Er
wordt onderscheid gemaakt in natuurwaarden van bos- en natuurgebieden en natuurwaarden in het
agrarische buitengebied. De gemeente Midden-Drenthe telt drie Natura 2000 gebieden en een behoorlijke
oppervlakte aan ecologische hoofdstructuur en ecologische verbindingszones. In figuur 2.11 zijn de EHS, de
EVZ’s en de Natura 2000 gebieden aangegeven.

2.4.1 Natura 2000
Planten en dieren laten zich niet tegenhouden door landsgrenzen. Natura 2000 richt zich daarom op het
behoud en de ontwikkeling van natuurgebieden in heel Europa. Natura 2000 is de benaming voor een
Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke en bijzondere flora en fauna voorkomen, gezien
vanuit een Europees perspectief. Met Natura 2000 willen we deze flora en fauna duurzaam beschermen. In
juridische zin komt Natura 2000 voort uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen; in Nederland vertaald in
de Natuurbeschermingswet.
Ook in Nederland willen we voorkomen dat de natuur steeds eenvormiger wordt en dat het aantal bijzondere
soorten verder afneemt. Nederland heeft 162 Natura 2000-gebieden en 4 gebieden op zee aangemeld. Na
de aanmelding volgt een procedure om ze definitief aan te wijzen. Het Witterveld is op dit moment al
definitief aangewezen. In de volgende fase, bij het opstellen van het beheerplan, wordt duidelijk welke
maatregelen er nodig zijn om de kwetsbare natuur in goede staat te houden of te verbeteren.
Drie Natura 2000 gebieden liggen (bijna) geheel binnen de gemeente Midden-Drenthe: het Mantingerbos,
het Mantingerzand en het Elperstroomgebied. (figuur 2.12) Verder liggen er kleine delen van andere Natura
2000 gebieden binnen de gemeente, het Drents-Friese Wold en Leggelderveld, het Fochteloërveen, het
Witterveld, het Drentsche Aa-gebied en het Dwingelderveld. In tabel 1 zijn de gebieden die geheel binnen
de gemeente, grotendeel binnen de gemeente of net buiten de gemeente Midden-Drenthe liggen
weergegeven, samen met een beschrijving van het oppervlak en de kenmerken.

Figuur 2.12: Boven: Het Elperstroomgebied, Onder: Het Mantingerzand
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Figuur 2.13: Ligging EHS,EVZ’s en Natura 2000 in de gemeente Midden-Drenthe. (Bron: Provincie Drenthe)

2.4.2 Ecologische hoofdstructuur
Natuurgebieden in Nederland zijn erg versnipperd. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) heeft als doel om
natuurgebieden te vergroten en met elkaar te verbinden. Door verbindingen tussen natuurgebieden te
maken, kunnen planten en dieren zich makkelijker over meer gebieden verspreiden. Hierdoor zijn deze
gebieden beter bestand tegen negatieve milieu-invloeden. In grotere natuurgebieden kunnen bovendien
meer soorten planten en dieren leven. Het doel van de EHS is om natuurgebieden te beschermen tegen
negatieve effecten van ruimtelijke ingrepen. Dit houdt in dat ruimtelijke ingrepen in de EHS met negatieve
effecten in principe niet worden toegestaan, maar onder voorwaarden kan hiervan worden afgeweken.
De ecologische hoofdstructuur is opgebouwd uit kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en
verbindingszones. Ongeveer de helft van de EHS in Nederland is ook Natura 2000 gebied.



Kerngebieden zijn natuurterreinen, landgoederen, bossen, grote wateren en waardevolle agrarische
cultuurlandschappen die minimaal 250 hectare groot zijn.
Natuurontwikkelingsgebieden zijn gebieden met goede mogelijkheden voor het ontwikkelen van
natuurwaarden, van nationale en/of internationale betekenis.
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Verbindingszones zijn gebieden die kern- en natuurontwikkelingsgebieden als het ware aan elkaar
knopen.

Begin 2011 heeft de provincie een herijking van de EHS gedaan, naar aanleiding van de bezuinigingen op
de EHS vanuit de politiek. In eerste instantie zou de EHS in 2018 gerealiseerd moeten zijn, na de herijking
zal dit 2027 zijn.
Ecologische verbindingszones
De opzet van deze natuurstructuur is dat de natuurgebieden in Nederland vaak te klein zijn om het
voortbestaan van gezonde populaties te garanderen. Door verbindingszones te creëren kunnen de soorten
zich tussen de gebieden verplaatsen, wat gunstig is voor het voortbestaan van de soorten.
Ecologische verbindingszones bestaan veelal uit kleine natuurgebiedjes, stapstenen genaamd. Hier kunnen
dieren zich tijdelijk vestigen, een voorbeeld hiervan is bij de rotonde bij de Garmingerstukken. Ook linten
maken onderdeel uit van de verbindingszone, hierbij is te denken aan houtwallen, wegbermen en
slootkanten. De dieren kunnen zich langs deze linten verplaatsen. Een ander onderdeel vormen de
faunapassages, dit zijn tunnels onder de weg door zodat dieren deze veilig kunnen passeren.
De provincie is verantwoordelijk voor de realisering van de zones. Met pijlen is op kaarten aangegeven
welke gebieden met elkaar verbonden moeten worden.
In de gemeente Midden-Drenthe zijn negen ecologische verbindingszones aangewezen door de provincie.
Namelijk:
 Orvelterzand - Terhorsterzand
 Stuifzand – Mantingerzand
 Witterveld – Hijkerveld
 Witterveld – Esmeer
 Hijkerveld – Leggerderveld/Smilder Oosterveld – Dijkjesveen – Brunstingerplassen
 Oude Diep
 Balingerzand/ Mekelermeer
 Groote Zand – Hijkerveld
 Aalderstroom
De EVZ Orvelterzand – Terhorsterzand wordt als pilot uitgevoerd, hier is in 2004 mee gestart. Samen met
verschillende partijen, Staatsbosbeheer, Drents Landschap, Landschapsbeheer Drenthe, Dienst Landelijk
Gebied, Provincie Drenthe, Waterschap Reest & Wieden, Natuurmonumenten, Milieufederatie Drenthe en
IVN Midden-Drenthe, heeft de gemeente een uitvoeringsprogramma ondertekend. In het
Uitvoeringsprogramma is opgenomen wat gerealiseerd moet worden en wie daarvoor verantwoordelijk is.
De IVN afdeling Midden-Drenthe bezoekt regelmatig de stapstenen binnen deze ecologische
verbindingszone. Zij monitoren dan welke soorten er gebruik maken van de stapstenen.
De andere EVZ’s zijn in verschillende minder ver gevorderde stadia, van niet actief, in het aankoop stadium
tot gedeeltelijk al ingericht.
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Tabel 1: Natura 2000 gebieden

Bron: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
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2.4.3 Landgoederen
De gemeente Midden-Drenthe kent een aantal historische landgoederen. Bij Hooghalen ligt het landgoed
Hiemstrastate/Dennenrode ontstaan als ontginningslandgoed in 1922. Tussen Bruntinge en Wijster ligt het
ste
landgoed ‘Vossenberg’, dit landgoed is ontstaan in het begin van de 20 eeuw. Ten noordoosten van het
ste
Hijkerveld ligt het landgoed ‘Kortewegse bos’, gevormd in de jaren dertig van de 20 eeuw.
De afgelopen jaren zijn er een aantal nieuwe landgoederen bij gekomen. Door de oppervlakte van de
landgoederen van minimaal 15 ha, hebben landgoederen een grote impact op het landschap. Tot 2002
kende de gemeente Midden-Drenthe geen specifiek beleid voor landgoederen. In 2002 heeft de gemeente
de beleidsnotitie ‘Nieuwe landgoederen in Midden-Drenthe’ opgesteld. In de notitie wordt duidelijk wat een
nieuw landgoed precies inhoudt, waar een nieuw landgoed wenselijk of niet wenselijk is en aan welke eisen
een landgoed moet voldoen. Ook de provincie heeft een beleid ten opzichte van landgoederen. In bijlage II
zijn voor zowel de gemeente als de provincie de richtlijnen voor nieuwe landgoederen opgenomen.
Landgoederen in de gemeente Midden-Drenthe moeten uit tenminste 5 ha bos bestaan dat duurzaam wordt
beheerd. Tien procent beslaat privé-terrein waarop ook het landhuis staat. De overige hectares moeten
ingericht worden als bos, natuurgebied of cultuurlandschap. Het landgoed moet voor een groot deel
publiekelijk toegankelijk zijn en een maatschappelijke meerwaarde hebben.

2.4.4 Water
Water is een van de ordenende principes in het landelijk gebied. Bij de functietoekenning, de inrichting, het
beheer en het gebruik van de fysieke omgeving moet worden uitgegaan van de eigenschappen en potenties
van het watersysteem. In paragraaf 2.1.3 is aangegeven welke soorten water voorkomen in de gemeente
Midden-Drenthe.
Water heeft naast een waterhuishoudkundige waarde ook een grote landschappelijke waarde. In de
verschillende landschapstypen vormen sloten, wijken, kanalen en beken een belangrijk onderdeel van het
totale landschappelijke beeld. De cultuurhistorisch van belang zijnde waterlopen en cultuurhistorisch
waardevolle waterwerken worden tot het watererfgoed gerekend. Ook voor natuur is water een belangrijk
onderdeel, diverse watergangen zijn onderdeel van het voorkeurstraject van de ecologische
verbindingszones en bijna alle beken zijn aangewezen als ecologische verbindingszones.

2.4.5 Natuurwaarden in bos- en natuurgebieden
In de gemeente Midden-Drenthe komen grote aaneengesloten bos- en natuurgebieden voor. Een
beschrijving van deze gebieden wordt hieronder gegeven. In tabel 2 staat een overzicht gegeven.
Bossen
Het grootste deel van de bos- en natuurgebieden is voedselarm van karakter en bestaat voornamelijk uit:
 Naaldhoutbossen:
 Gemengde bossen:

 Loofhoutbossen:

De belangrijkste boomsoorten zijn: Grove den, Lariks, Fijnspar,
Douglasspar. De ondergroei in deze bossen ontbreekt of bestaat
uit Braam, Bochtige smele, Struikheide en dergelijke,
Zowel loofhoutsoorten (Eik, Zwarte els, Populier) als
naaldhoutsoorten komen in deze bossen voor met
struikachtigen zoals Vuilboom, Wilde lijsterbes en enkele kruiden
(Stekelvaren, Bochtige smele),
Deze bossen bestaan vooral uit Zomereik, Berk (droog, vochtig). Op
zeer kleine schaal komen nog broekbosjes (nat) voor met Zwarte
els, Gewone es, zegges en dergelijke.

Heidegebieden
De heideterreintypen komen vaak in mozaïekvormen voor: afwisselend bos, heide, vennen, struwelen en/of
graslanden. De belangrijkste heideterreintypen zijn:


Droge Struikheide-vegetaties:




Vochtige Dophei-vegetatie:
Hoogveenrestanten:



Vennen:
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Voornamelijk door Struikheide en grassen gedomineerde
vegetaties, al dan niet met Kraaihei.
Gewone dophei en/of Pijpestrootje zijn de belangrijkste soorten.
Door Veenmos gedomineerde vegetaties, vaak met soorten van
natte heide (Dophei, Snavelbies).
Afhankelijk van onder andere oppervlakte, zuurgraad, diepte, mate
van voedselrijkdom komen diverse water- en oeverplanten voor,
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zoals bijvoorbeeld Snavelzegge, Veenpluis, Oeverkruid,
Duizendknoopfonteinkruid.
‘Stuifzandgebieden’
Hoewel de naam anders doet vermoeden, is er geen vrijwel nergens sprake meer van ‘levend’ stuifzand.
2
Alleen het Balingerzand heeft nog een waardevolle ‘levende’ stuifzandkern.
Grote delen van de ‘stuifzandgebieden’ zijn bebost, vooral met naaldhout (Grove den) en plaatselijk met
gemengd hout (Zomereik, Grove den). Andere ‘stuifzandgebieden’ bestaan voornamelijk uit heide.

Streekeigen natuur, getekend in het zand (2006)
Dit boek beschrijft de natuur en het landschap van de gemeente Midden-Drenthe. Het behandelt in grote
lijnen de verscheidenheid die deze gemeente kenmerkt en richt zich in het bijzonder op de
natuurelementen die het eigen karakter van deze streek bepalen. Het boek wil een bijdrage leveren aan
het duurzaam profileren van deze identiteit. Ook worden concrete suggesties gedaan voor beheer en
inrichting. Deze informatie is meegenomen in het landschapsbeleidsplan.

Tabel 2: Natuurgebieden in de gemeente Midden-Drenthe
Naam
Oppervlak
Omschrijving
Boswachterij Hooghalen
1274 ha,
Veel jong heide-ontginningsbos, hoogveen, venige
gedeeltelijk laagten, heide, uitgeveende plassen en een
binnen de
stuifduingebied. Naaldbossen en grote stukken heide.
gemeente
De zeldzame Gebogen Driehoeksvaren heeft zich hier
gevestigd.
Boswachterij Schoonlo
1553 ha,
Kenmerkende heidebebossing. Naaldbos afgewisseld
waarvan
met heide, met vooral Fijnspar en Grove den en in
ongeveer
mindere mate Larix. Dassenburchten komen hier voor.
810 ha
binnen de
gemeente
Boswachterij Smilde

2331 ha,
gedeeltelijk
binnen de
gemeente

Eik, Berk en Beuk komen hier veel voor: veel naald- en
loofhout.

Boswachterij Witteveen-Nieuw
Balinge

163 ha

Bebost veenontginningslandschap met voornamelijk
naaldbos.

Brunstinger plassen

74 ha

Geaccidenteerd nat heide- en veengebied met
botanisch waardevolle overgangen naar vennen en
stuifduinen.

Elper Westerveld

39 ha

Vochtige en droge heide met daartussen verschraalde
akkers.

Groote en Witte zand

176 ha

Hijkerveld

937 ha

Reliëfrijk heideveld: afwisseling van stuifzand,
vochtigere gedeelten en bos
Vrij open complex van landgoed, bos, vloeimeer en
vloeivelden (Diependal), cultuurgrond en heideveld. Veel
levensgemeenschappen hebben zich hier gevestigd.
Voor de watervogels en steltlopers in Drenthe is het
vloeimeren Diependal van grote betekenis door hun
voedselrijkdom en hun geringe diepte.

Landgoed De Vossenberg

447 ha

2

Door de rijke afwisseling van bossen, bosschages,

Tolsma, J. (2012) Archeologische verwachtingskaart Midden-Drenthe Hoofdrapport

Landschapsbeleidsplan Midden-Drenthe

- 27 -

September 2012, Gemeente Midden Drenthe

houtwallen en lanen is hier een parklandschap tot
ontwikkeling gekomen, dat heel harmonisch met het
ontginningslandschap is verweven.
Landgoed Hiemstrastate
Leggelderveld

57 ha
314 ha,
waarvan
ongeveer
80 ha in
gemeente

Balingerzand
Mantingerveld (Mantingerzand,
Hullenzand, Lentsche veen,
Martensplek)
Mantingerbos en weiden
Nationaal Park Drents-Friese
Wold, boswachterij Smilde en
Appelscha

952 ha

161 ha

Gemengd bos, bouwland en weiden
Droge en natte heide, schraal
grasland, zandafgravingen en veenputten

Droge heidevegetatie, fraaie jeneverbesstruwelen rond
stuifduintjes en veel bosopslag van berk en vuilboom.
Stuifzandgebied met jeneverbessen, vliegdennen en
Kraaiheide; grote oppervlakken dopheide en struikheide.
Oud bos en kleinschalig beekdallandschap met weiden
en elzensingels langs de bovenloop van het Oude Diep
Bos, heide, veen en stuifzandgebieden

Oosterholten
Orvelte

5000 ha
waarvan
ongeveer
20 ha in
gemeente
3500 ha,
waarvan
bijna geen
ha in
gemeente
85 ha
235 ha

Orvelterzand

64 ha

Oude Diep (Blinkerd)

150 ha

Scharreveld bij Eursinge

300 ha

Heidecomplexen met vooral Buntgras en Schapegras en
droge en natte heide.

Smilder Oosterveld

145 ha

Ten zuiden van de N381: begraasd heideveld, vennen,
grasland omgrensd door bos, weiland en akkers. Ten
noorden van de N381: heiderestanten, vennen,
voormalige cultuurlanden, oude grensbeplanting, een
groot zandgat omgeven door grasland (zandwinning
voor de aanleg van de N381) en jonge bosaanplant.
Het reservaat heeft te kampen met verdroging en
vermesting.

Terhorsterzand

181 ha

Stuifzandbebossing en geaccidenteerd heideterrein,
afgewisseld met venige laagten, veenputcomplexen op
stuifzand, uitgeveende plassen; plaatselijk met fraaie
eikenstrubben en jeneverbesstruwelen.

Westerborkerstroom

65 ha

Beekdal met elzensingels

Nationaal Park Dwingelderveld

Grootste natte heidegebied van Noordwest Europa

Onderdeel van het Aalderstroomgebied

Overwegend vlak en vochtig, parkachtig heideterrein
met een ven, venige laagten en tot voor kort stukjes
open stuifzand.
Meanderende beek met natte hooilanden

Diersoorten in bos- en natuurgebieden
De bos- en natuurgebieden herbergen veel diersoorten waaronder belangrijke, vooral zeldzame soorten.
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zoogdieren:
vogels:






reptielen:
amfibieën:
dagvlinders:
libellen:

Vleermuizen, Boommarter, Das,
Roofvogels (Wespendief, Boomvalk), Spechten (Kleine bonte specht), Uilen
(Bosuil), Zangvogels (Appelvink, Fluiter), Moerasvogels (Rietgors, Waterral),
Hazelworm, Adder, Gladde slang, Ringslang,
Heikikker, Alpenwatersalamander, Kamsalamander,
Kleine ijsvogelvlinder, Kommavlinder, Gentiaanblauwtje, Veenbesblauwtje,
Gevlekte witsnuitlibel, Noordse glazenmaker.

2.4.6 Natuurwaarden in agrarische gebieden
In het agrarisch gebied van de gemeente Midden-Drenthe zijn diverse natuurlijke elementen te
onderscheiden (Provincie Drenthe, 1992):









Vochtige open graslandgebieden met (ecologisch belangrijke) sloten en van groot belang voor
weidevogels. Ze komen voor in de beekdalen bij Vorrelveen, Klatering, Oude Diep, Mantingerveld en
Geelbroek.
Pleisterplaatsen voor ganzen en zwanen bij Hijkersmilde/Oranje en Bovensmilde.
De Broekstreek is aangewezen als zoekgebied voor akkervogels.
Gebieden met wijken komen voor in de omgeving van Smilde en in het zuidoostelijk deel van de
gemeente bij Witteveen en Nieuw Balinge. Het zijn de vroegere hoogveengebieden die door de
ontginning een karakteristiek afwateringssysteem kregen. De wijken hebben veelal goed ontwikkelde
water- en oever- vegetaties, afhankelijk van breedte, waterpeil, functie en beheer. Ze zijn belangrijk voor
watervogels.
Gebieden met relatief veel bosjes en houtwallen zijn, in combinatie met veedrinkpoelen, van grote
betekenis voor kleine zoogdieren, marterachtigen, amfibieën en struweelvogels (Geelgors,
Braamsluiper, Grasmus). Vooral in de driehoek Beilen-Wijster-Westerbork komen deze gebieden voor.
Voedselrijke of vochtige loofbosjes komen verspreid over de gemeente voor, met veelal een voedselrijk
karakter. Soms zijn deze bosjes restanten van beekdalbosjes of broekbossen (elzen-/berkenbroek).
Vennen en veentjes liggen her en der verspreid in het agrarisch gebied. Ze hebben soms specifieke
planten- en diersoorten. (Zie bos- en natuurgebieden).

2.4.7 Betekenis van de natuurwaarden in Midden-Drenthe
De natuurwaarden in het buitengebied van Midden-Drenthe zijn groot. In tabel 3 staat de betekenis van de
natuurwaarden aangegeven.

Tabel 3: Globale indicatie van de betekenis van natuurwaarden in Midden-Drenthe
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Verder is Midden-Drenthe van nationale of provinciale betekenis voor een groot aantal Rode-lijst soorten:


Vogels:






Amfibieën:
Reptielen:
dagvlinders
libellen

2.5

Weidevogels (Grutto, Tureluur, Watersnip), roofvogels (Boomvalk),moeras
/watervogels, bosvogels, heidevogels (o.a. Wulp)
Heikikker, Kamsalamander
Gladde slang, Adder, Zandhagedis

Kansen, knelpunten en ontwikkelingen voor landschap, natuur en oorspronkelijkheid

Er liggen kansen binnen de Gemeente Midden-Drenthe om de landschappelijke waarden en natuurwaarde
te verbeteren. Het waterschap, de provincie en het rijk hebben al beleid in gezet om de natuurwaarden te
ontwikkelen.
Dit Landschapsbeleidsplan benoemt vooral de mogelijkheden voor het ontwikkelen van de landschappelijke
waarden en structuren. Schaalvergroting/ruilverkavelingen, aanleg van infrastructuur en uitbreiding van
dorpen en bedrijven(terreinen) tasten de cultuurhistorische, aardkundige, archeologische en visueel
landschappelijke waarden in Midden-Drenthe aan.
Landschappelijke beplanting verdwijnt geleidelijk aan, omdat ze hun functie in het boerenbedrijf hebben
verloren. De verschillen tussen de jonge ontginningen en de beekdalen zijn steeds minder duidelijk,
bijvoorbeeld door het gebruik van gronden in beekdalen voor maïs- en aardappelteelt. De verschillen tussen
de landschapstypen is niet goed meer herkenbaar. De verschillende landschapstypen gaan op elkaar lijken.
Verder is door afname van de ruimtelijke verscheidenheid en afname van natuurwaarden in
‘natuurgebieden’ vervlakking opgetreden.
Tegenover de vervlakking staat dat in delen van de gemeente Midden-Drenthe, zoals de oude ontginningen
van de essen, nog een herkenbaar landschap aanwezig is. Partijen zoals Staatsbosbeheer en in het kader
van de ruilverkavelingen wordt veel aandacht besteed aan behoud en versterking van de landschappelijke
kwaliteit. Ook de uitvoering van landschapsprogramma’s als Veur Uutzicht en Oranjekanaal West dragen
hier aan bij. Particulieren, ondersteund door Landschapsbeheer Drenthe, doen actief aan mee aan het
landschapsbeheer. De BOKD werkt samen met de gemeente Midden-Drenthe aan de aankleding van (de
omgeving van) de dorpen.
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3

VISIE

Uitgangspunt voor het gemeentelijke beleid is de analyse van landschap en natuur en de
landschapselementeninventarisatie (bijlage III). De visie is gebaseerd op de huidige waarden en de
ontwikkelingen die zich in het gebied voordoen. Met deze visie formuleert de gemeente Midden-Drenthe
eigen beleid voor landschap, natuur en oorspronkelijkheid, in aanvulling op het bestaande beleid van rijk en
provincie. Concreet gaat het om de versterking van de landschapstypen en om het behouden en verhogen
van de kwaliteit van landschap en natuur in verschillende gebieden.
In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten voor het gemeentelijke beleid in hoofdlijnen opgesteld.
Hierna worden landschap, natuur en oorspronkelijkheid behandeld. Vervolgens wordt ingezoomd op
verschillende deelgebieden, per deelgebied liggen andere accenten, afgestemd op de specifieke kenmerken
en kansen.
De uitbreiding van de kernen, de vervlakking van de landschappelijke identiteiten, het (te) eenzijdig op
ontwatering gerichte waterbeheer van de laatste 30 jaar en het verdwijnen van waardevolle flora en fauna
zijn belangrijke ontwikkelingen in het buitengebied van Midden-Drenthe. Het Landschapsbeleidsplan
Midden-Drenthe reageert op deze ontwikkelingen. Het bestaande beleid van het waterschap, de provincie
en het rijk voor de kwaliteit van landschap, natuur en oorspronkelijkheid zijn hierbij uitgangspunten. Het
Landschapsbeleidsplan geeft de gemeente een eigen instrument om de inhoudelijke koers te bepalen en
om zelf actief te zijn in de zorg voor het landschap; samen met anderen.
. De gemeente heeft in dit Landschapsbeleidsplan gekozen voor de volgende uitgangspunten:
 het streven naar het behouden, herstellen en versterken en zo nodig vernieuwen van de
landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied van Midden-Drenthe.
 De structuurvisie van de provincie Drenthe heeft als speerpunten, landbouw, natuur en recreatie.
De speerpunten natuur en recreatie kunnen elkaar versterken, hier liggen kansen voor de
gemeente Midden-Drenthe.
 Dit alles wordt afgestemd op de bestaande functies in het buitengebied

3.1

Landschap

3.1.1 Basis landschapsvisie
De provinciale Nota Landschap bevat de meest uitgesproken analyse en aanbevelingen voor de
ontwikkeling van visueel ruimtelijke en cultuurhistorische waarden. Het Landschapsbeleidsplan
Midden-Drenthe vertaalt de aanwijzingen hieruit in een concrete lokale visie op het toekomstige landschap.
Bij uitbreiding van dorpen worden de dorpsranden steeds afgestemd op het omringende landschap en
netjes ingepast. Dit betekent dat abrupte overgangen van dorp naar landschap niet voorkomen.
. Basis voor de landschapsvisie is de tweedeling in het hoge landschap op het plateau en het lage
landschap van de rand. Deze tweedeling is bepalend voor de ruimtelijke en ecologische kwaliteiten in
Midden-Drenthe en is richtinggevend voor de visie op de toekomst.
Het landschap op het plateau heeft zich geleidelijk ontwikkeld, is kleinschalig en gevarieerd en de
structuur ervan wordt bepaald door de beekdalen. De twee veenkoloniale ontginningen aan de rand zijn
rationeel ontgonnen. Het landschap wordt er bepaald door lange, rechte lijnen en de ruimten zijn er
grootschalig en open. Bij behoud dan wel vernieuwing neemt de gemeente Midden- Drenthe de
kenmerken van de afzonderlijke landschappen als uitgangspunt.
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3.1.2 Landschaps- en wegpanorama
De provincie heeft het concept ‘landschaps- en wegpanorama’s’ opgenomen in de omgevingsvisie, deze
worden omschreven als zichtlocaties van karakteristieke landschapstypen of het contrast tussen stad en
land, gezien vanaf de hoofdinfrastructuur. De A28 tussen Hoogeveen en Assen is aangegeven als
landschapspanorama, met als doel de beleving van het landelijke beeld van Drenthe te verbeteren. Binnen
de gemeente Midden-Drenthe geldt dit voor de gehele lengte van de A28. Langs de A28 bij het
Dwingelderveld wordt een zes kilometer lange geluidswal aangelegd, ten hoogte van het Terhorsterzand
wordt een ecoduct aangelegd. De geluidswal en het ecoduct krijgen glooiende vormen, die automobilisten
het gevoel geven dat ze door het Dwingelderveld rijden.
De provincie betrekt in het landschaps- en wegpanorama alleen de autowegen, niet het spoor. Het
spoortraject door de gemeente Midden-Drenthe is ruim twintig kilometer lang, het loopt van Wijster tot aan
Hooghalen en geeft een divers beeld van de gemeente. De provinciale wegen zijn niet opgenomen, terwijl
de N381 in de gemeente Midden-Drenthe wel een belangrijke verkeersader is.
Voor een groot aantal mensen word het beeld dat ze krijgen van de gemeente Midden-Drenthe alleen
bepaald door het panorama langs autosnelwegen, provinciale wegen en het spoor. Juist omdat deze
mensen alleen over dit beeld van de gemeente beschikken is het belangrijk dat dit beeld positief is. Mensen
zouden het gevoel moeten hebben dat ze graag meer willen zien van de gemeente. Een aantrekkelijk
landschap vanaf spoor, de N381 weg en A28 kan positief bijdragen aan de recreatiesector, mensen die
normaal alleen door de gemeente heen reizen kunnen terug komen als toerist.
Ingrepen in het landschap die de gemeente uitvoert zijn vanaf de wegen goed zichtbaar, deze dragen bij
aan het landschaps- en wegpanorama. Een aantal plekken langs de A28, de N381 en het spoor hebben
extra aandacht nodig. Aandachtspunten in het landschap langs de A28 zijn de industrieterreinen
Dambroeken en Ossenbroeken, deze industrieterreinen kunnen beter ingepast worden in het landschap.
Langs de N381 zijn de motorcrossbaan tussen Beilen en Westerbork en Industrieterrein Noordveen in
Beilen ook aandachtspunten, deze moeten ook beter ingepast worden in het landschap.
In dit landschapsbeleidsplan worden de A28, N381 en de spoorlijn, zover binnen de gemeente gelegen,
aangewezen als landschaps- en wegpanorama. De panorama’s worden omschreven als zichtlocaties van
karakteristieke landschapstypen of het contrast tussen stad en land, gezien vanaf de hoofdinfrastructuur.
De landschaps- en wegpanorama’s zijn het visitekaartje van de gemeente.

3.1.3 Landschappelijke inpassing bedrijven
Om het landschappelijke karakter van de gemeente Midden-Drenthe te behouden is het belangrijk om
bedrijven landschappelijk in te passen. Bij de landschappelijke inpassing wordt rekening gehouden met de
verschillende landschapstypes. Bijgebouwen worden achter het hoofdgebouw geplaatst en worden door
middel van beplanting uit het zicht gehaald. Het beeldkwaliteitplan buitengebied beschrijft hoe nieuwe
ontwikkelingen kunnen worden ingepast. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanwezige
landschappelijke kwaliteiten. Per type landschap zijn er verschillende ontwikkelingsmogelijkheden.
De beleidsnotitie paardenhouderij van de gemeente Midden-Drenthe schept voorwaarden aan de
landschappelijke inpassing van ontwikkelingen op het gebied van paarden. En het geeft richtlijnen voor het
aanleggen van paardenbakken, ook hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende landschapstypen.
Landschappelijke inpassing van bedrijventerreinen ligt in lijn met het landschaps- en wegpanorama, door
inpassing van bedrijventerreinen wordt het uitzicht vanaf de wegen en het spoor landschappelijker.
Bedrijven in het buitengebied van Midden-Drenthe worden landschappelijk ingepast om het landelijke
karakter niet te verstoren. Bij de inpassing wordt rekening gehouden met de verschillende
landschapstypen, per landschapstype zijn er verschillende ontwikkelingsmogelijkheden.
3.2 Natuur
Het bestaande beleid biedt veel aanknopingspunten voor het behouden en versterken van de
natuurwaarden in de gemeente Midden-Drenthe. Het Landschapsbeleidsplan doet op beleidsniveau geen
nieuwe aanbevelingen voor natuur(ontwikkeling). Er zijn geen verdere uitwerkingen gegeven voor
versterking van de natuur. Het volgt het bestaande beleid voor natuur en richt zich op de afstemming van
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het natuurbeleid op de landschapsstructuur. Natuurgerichte maatregelen worden in de landschapsvisie
ingepast en afgestemd op het geformuleerde streefbeeld.
In de omgevingsvisie van de provincie krijgt natuur een dubbelrol, natuur is zowel een kernkwaliteit als een
te ontwikkelen functie. De bestaande natuur binnen de EHS wordt tot de kernkwaliteit gerekend. De
belangrijkste natuurgebieden en de tussenliggende verbindingen samen vormen de basis van de EHS in
Drenthe. De lange termijnstrategie voor het realiseren van de EHS richt zich op het meer robuust maken
van de EHS. Robuustheid moet zorgen voor een duurzame verbetering van de kwaliteit van de natuur. Door
het concentreren van de natuur binnen de EHS ondervinden andere functies, voornamelijk landbouw en
recreatie, er minder beperkingen van. Figuur 3.1 geeft een beeld van de natuur in de gemeente.

Figuur 3.1: Kernkwaliteit Natuur uit de Omgevingsvisie Drenthe

In de gemeente Midden-Drenthe hebben Dienst Landelijk Gebied en de provincie Drenthe samen met
betrokkenen de ecologische verbindingszone Terhorsterzand-Orvelterzand nagenoeg gerealiseerd.
Inrichting en beheer van ecologische verbindingszones dient in overleg met agrariërs en andere
betrokkenen te worden bekeken. Bij de uitvoering van de aanbevelingen in dit landschapsbeleidsplan wordt
de realisatie van ecologische verbindingszones zoveel mogelijk meegenomen.
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Beheer van landschapselementen moet zijn afgestemd op het landschapstype waarin ze liggen. In sommige
gevallen is het beheer in te passen in de agrarische bedrijfsvoering. Waar mogelijk moet dit worden
gestimuleerd.

3.2.2 Water
Water heeft verschillende functies in het landschap, water vasthouden, berging en water gerelateerde
natuur. Water en natuur kunnen elkaar versterken ook waterberging en landbouw kunnen een combinatie
vormen.
Door de steeds extremere weersomstandigheden is het belangrijk dat de extremen van veel en weinig water
opgevangen kunnen worden. Een oplossing hiervoor is het zoeken naar ruimte om water vast te houden en
te bergen bijvoorbeeld in de beekdalen. Mogelijke oplossingen zijn beekversmallingen, het aanleggen van
nevengeulen, de aanleg van inundatiegebieden (het onder water zetten van een gebied) en het vasthouden
van water in de haarvaten van het systeem.
De provincie en waterschappen zijn verantwoordelijk voor het bergen en opvangen van water. De gemeente
neemt niet meer of verder strekkende maatregelen dan de provincie en waterschappen. Vanuit de
omgevingsvisie Drenthe wordt gezocht naar verwervingsgebieden voor waterberging in combinatie met
landbouw, in beekdalen met een landbouwfunctie kan een relatief smalle zone (enkele tientallen meters tot
100 á 200 meter) als ‘winterbed’ ingericht worden, dit kan dan jaarlijks overstromen. Deze gebieden kunnen
gebruikt worden als ouderwetse madelanden. Deze manier van waterberging wordt alleen toegepast in
gebieden die hier geschikt voor zijn. De verminderde opbrengst zal gecompenseerd moeten worden door
beheerssubsidie.
Door het water langer vast te houden kan de ontwateringsdiepte veranderen en daarmee kunnen de
productieomstandigheden voor de landbouw veranderen. Omdat water zich niet aan grenzen houdt moet
goed gelet worden op eventuele negatieve effecten op de omgeving bij het vernatten van natuur. Eventuele
verminderde opbrengsten of schade zal moeten worden gecompenseerd.
Met het vernatten van natuur kan het verdwijnen van grondwaterafhankelijke karakteristieke vegetatie tegen
gegaan worden.

Het landschapsbeleidsplan pleit voor meer wateropvang en waterberging door:
 Meer ruimte voor water in beekdalen
 Vernatten van natuur
Water kan een goede combinatie vormen met natuur en/of landbouw.

3.2.3 Rust (stilte en duisternis)
In de nationale parken Nationaal beek en esdorpen landschap, Dwingelderveld en Drents-Friese Wold en in
de Natura 2000 gebieden wordt door de provincie, in de omgevingsvisie, ingezet op het behouden van
duisternis. De provincie let bij het geven van vergunningen nadrukkelijk op het voorkomen en beperken van
lichthinder. In overleg met de gemeenten wil de provincie de mogelijkheden onderzoeken om de lichthinder
terug te dringen. Het verminderen van de lichtbarrière door wegen in het buitengebied biedt kansen. Ook is
verlichting in en rondom natuurgebieden schadelijk voor flora en fauna. Waar verlichting toch nodig blijkt kan
gekeken worden naar andere soorten verlichting (geleidend, LED, groen/geel). Minder openbare verlichting
of andere vormen van verlichting kunnen tevens bijdragen aan energiebesparing (openbaar verlichtingsplan
2010-2015).
Stallen voor het houden van vee zijn een grote bron van licht in het buitengebied van de gemeente MiddenDrenthe. De gemeente wil lichtoverlast vanuit stallen te beperken door beplanting en inpassing in het
landschap. De gemeente heeft hierbij een adviserende rol.
Voor stilte zijn aparte gebieden aangewezen. In de gemeente Midden-Drenthe liggen twee stiltegebieden,
hier worden geen ontwikkelingen toegestaan die de rust verstoren. Deze gebieden zijn van provinciaal
belang, binnen de gemeente worden deze gebieden niet uitgebreid. In figuur 3.2 is te zien welke stilte
gebieden binnen de gemeente Midden-Drenthe vallen.

Stilte en duisternis zijn belangrijk voor de natuur. In dit landschapsbeleidsplan sluiten we qua stilte
gebieden aan op de provincie. Duisternis stimuleren wij door middel van waar mogelijk minder of andere
openbare verlichting en het adviseren bij de inpassing en bouw van stallen.
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Figuur 3.2: Kernkwaliteit Rust uit de Omgevingsvisie Drenthe

3.2.4 Ecologisch beheer
Bermen, sloten en landschapselementen vormen belangrijke verbindingen tussen natuurgebieden ook
buiten de EHS en de EVZ’s. Door ecologisch beheer zijn bermen voor zowel flora als fauna beter te
gebruiken als verbinding tussen de verschillende natuurgebieden. Ecologisch beheer wil zeggen, minder
vaak maaien en afvoeren van maaisel voor de bermen, sloten niet frezen, maar leeg scheppen en
landschapselementen gefaseerd snoeien. Niet in alle gebieden is ecologisch beheer zinvol, in
landbouwgebieden en op veengrond is het verschralen van de bodem nagenoeg onmogelijk. Er kan bij de
keuze voor het soort beheer rekening gehouden worden met de bodemsoort en het gebruik van het gebied.
Momenteel worden in de gemeente Midden-Drenthe alleen de bermen binnen de EHS en in de ecologische
verbindingszones grotendeels ecologisch beheerd. Op initiatief van de Agrarische Natuurvereniging
Broekstreek is het project ‘Slim slootbeheer’ uitgevoerd. Dit project, wat in ‘particuliere sloten’ is uitgevoerd
is in 2010 afgerond. De vereniging probeert een vervolg van de grond te krijgen. In aansluiting op het project
beheert de gemeente haar sloten in dat gebied ook ecologisch. In figuur 3.3 zijn hier voorbeelden van te
zien. Uitbreiding van ecologisch beheren rondom EHS en EVZ’s en in en rond andere natuurgebieden kan
veel voordeel opleveren voor flora en fauna.
Ecologisch beheer is een vorm van beheer die erop gericht is om de locale biodiversiteit te stimuleren en
de samenhang tussen flora en fauna zo gunstig mogelijk te ontwikkelen. In de nieuw op te stellen
beheerplannen voor bermen, sloten en landschapselementen, wil de gemeente waar mogelijk meer
ecologisch beheer toepassen.
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Figuur 3.3: Slim (Ecologisch) slotenbeheer in de broekstreek.

3.2.5 Biodiversiteit
Het aantal soorten dieren, planten en insecten in Nederland is sinds 1900 met meer dan de helft
afgenomen. Dat komt onder andere door verstedelijking, versnippering van natuurgebieden, landbouw,
milieuvervuiling en klimaat verandering. Het verlies van biodiversiteit is schadelijk, ook voor mensen. Dankzij
biodiversiteit komt de mens aan zuurstof en voedsel. Los daarvan is biodiversiteit ook nuttig voor de
maatschappij.
Oude natuurgebieden en landschapselementen zoals houtwallen zijn van bijzondere betekenis voor het
behoud van de biodiversiteit. Bij nieuwe ontwikkelingen is het van belang om zoveel mogelijk gebruik te
maken van inheemse bomen en struiken. Deze zijn immers het beste aangepast aan de plaatselijke
milieuomstandigheden.
De gemeente Midden-Drenthe is op verschillende manieren bezig met het creëren van meer biodiversiteit.
Ecologisch beheer en het verbinden van natuurgebieden, beschreven paragraaf 3.2.4, dragen ook bij aan
de biodiversiteit. Het vergroten van de biodiversiteit is ook één van de doelstellingen van het project
Bloemrijke akkers.
Ook bij de wegen in de jonge ontginningen wordt goed gelet op biodiversiteit, eik is hier niet de enige optie.
Er kan ook gekozen worden uit Linde, Es, Berk of Beuk en in de beekdalen voor Els. In bossen kan een
grotere biodiversiteit behaald worden door het realiseren van open plekken en / of het begrazen met vee.
Een voorbeeld van een negatief effect van de afgenomen biodiversiteit en klimaatsverandering is de
toename van de eikenprocessierups in de gemeente Midden-Drenthe. Een groot deel van de beplanting in
de gemeente bestaat uit eik. Deze monocultuur van eiken is vatbaarder voor ziektes en plagen dan
gevarieerde culturen. Meestal lossen plagen vanzelf op door de aanwezigheid van natuurlijke vijanden. Door
een tekort aan nest- en schuilgelegenheden, komen er niet voldoende natuurlijke vijanden voor.
De biodiversiteit kan onder andere vergroot worden door het ontwikkelen en herstellen van houtwallen en
singels met inheemse soorten of door het ecologisch beheren van bermen en sloten. Deze maatregelen
zorgen ervoor dat de natuurlijke vijanden van de plaagdieren zich kunnen ontwikkelen.

`Biodiversiteit` is de verscheidenheid in genen, soorten en ecosystemen in een regio. Door een grotere
biodiversiteit kunnen ziekten en plagen op een natuurlijke manier worden bestreden. Het vergroten van de
biodiversiteit kan onder andere door meer variatie in beplanting en beheer.

3.2.6 Inventariseren flora en fauna
De Flora- en faunawet regelt de bescherming van soorten. Onder de Flora- en faunawet zijn als
beschermde soorten aangewezen:
 een aantal inheemse plantensoorten;
 alle van nature in Nederland voorkomende soorten zoogdieren (met uitzondering van zwarte rat, bruine
rat en huismuis);
 alle van nature op het Europese grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie voorkomende
vogelsoorten;
 alle van nature in Nederland voorkomende amfibieën- en reptielensoorten;
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alle van nature in Nederland voorkomende vissoorten (met uitzondering van soorten in Visserijwet
1963);
een aantal overige inheemse diersoorten aangewezen als beschermde soort;
daarnaast is een aantal uitheemse dier- en plantensoorten als beschermde soort aangewezen;

Beschermen kan alleen als er bekend is waar welke soorten voorkomen. Inventariseren van flora en fauna
binnen de gemeente door de buitendienst kan hiervoor een oplossing zijn. Er is veel kennis aanwezig over
het voorkomen van flora en fauna binnen de gemeente, het noteren en bijhouden hiervan kan in grote
maten bijdragen aan de bescherming van deze soorten. Het gemeentelijk archief bevat veel informatie over
flora en fauna, in de vorm van ecologische rapporten. Organisaties zoals de IVN en Agrarische
Natuurvereniging (ANV) zouden hierin ook een rol kunnen spelen, daar is ook veel data aanwezig. Zoals in
de paragraaf over biodiversiteit al genoemd wordt, kan meer variatie in beplanting ook leiden tot meer
diversiteit in fauna.
Naar aanleiding van de Flora- en faunawet zijn er binnen de gemeente Midden-Drenthe mensen opgeleid op
verschillende niveaus en heeft de gemeenteraad de gedragscode bestendig beheer vastgesteld.
Om beschermde Flora- en faunasoorten te kunnen beschermen houdt de gemeente een inventarisatie bij
van beschermde Flora- en faunasoorten in de gemeentelijke beplantingen.

3.3 Oorspronkelijkheid
Cultuurhistorische, archeologische en aardkundige waarden vormen samen de oorspronkelijkheid van een
gebied. Momenteel is er binnen de gemeente nog geen beleid voor cultuurhistorie en aardkundige waarden.
Ook heeft de gemeente geen gemeentelijke monumenten. Terwijl schaalvergroting, ruilverkavelingen,
aanleg van infrastructuur en uitbreiding van dorpen en bedrijven(terreinen) de cultuurhistorische,
aardkundige, archeologische en visueel landschappelijke waarden in Midden-Drenthe wel aantasten.
Cultuurhistorische waarden: het samenspel van historische landschappen, historische geografische
elementen, monumentale gebouwen en archeologische vindplaatsen die iets vertellen over het
verleden.
Archeologische waarden: Overblijfselen in de bodem van menselijke activiteiten uit het verleden.
Aardkundige waarden: Natuurlijke variaties in het aardoppervlak van geomorfologische, geologische,
bodemkundige en geohydrologische verschijnselen.
Met dit landschapsbeleidsplan sluiten we aan bij het provinciaal beleid, zoals opgenomen in de
omgevingsvisie 2010. Hierbij is aandacht voor de kernkwaliteit oorspronkelijkheid, de provincie geeft hier
duidelijk aan welke gebieden behouden moeten blijven en stuurt hierin mee. De gemeente is samen met de
provincie verantwoordelijk voor het stellen van voorwaarden. Respecteren is de laagste beschermingsvorm,
hier is de gemeente zelf verantwoordelijk. De waarden in deze categorie zijn niet bepalend voor de gehele
provincie, maar kunnen wel erg belangrijk zijn voor de geschiedenis van de gemeente.
Archeologische en aardkundige waarden zijn voor het merendeel onzichtbaar, onvervangbaar en niet te
compenseren. Het is dan ook belangrijk om meer aandacht te hebben voor deze waarden. Binnen het
beheer zou er ook meer rekening gehouden kunnen worden met cultuurhistorische, archeologische en
aardkundige waarden. Zo zouden bepaalde soorten beplanting of juist het verwijderen van beplanting
kunnen zorgen voor een versterking van deze waarden. Op deze manier worden ze ook meer zichtbaar en
wordt er meer waarde aan gehecht.
Inventariseren van en beleid vormen over aardkundige, archeologische en cultuurhistorische waarden is
belangrijk voor het beeld van de geschiedenis van deze gemeente.

3.3.1 Cultuurhistorie (figuur 3.4)
Het is belangrijk om cultuurhistorie herkenbaar te houden en te gebruiken om de ruimtelijke identiteit te
versterken. De Gemeente Midden-Drenthe gaat een cultuurhistorische waardenkaart opstellen.
Het Cultuurhistorisch kompas is een nota van de provincie Drenthe, hierin wordt richting gegeven aan
omgang met cultuurhistorie in een breed beleidsveld en spanningsveld. Drenthe heeft veel erfgoed, vooral
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de samenhang tussen dit erfgoed is erg belangrijk. Het Cultuurhistorisch kompas benoemt ook enkele
structuren binnen de gemeente Midden-Drenthe.
 Het in stand houden van de karakteristiek van het esdorpenlandschap bij Elp, Orvelte, Westerbork en
Zwiggelte. Deze karakteristiek uit zich in een zichtbare ruimtelijke samenhang tussen esdorp, es en
beekdal, met bijbehorend microreliëf en beplantingselementen als houtwallen en esrandbosjes.
 Het herkenbaar houden van de grote tijdsdiepte van de bossen rond Hooghalen. Deze tijdsdiepte is te
ervaren in zichtbare en niet zichtbare elementen uit de prehistorie, blokvormige ontginningsstructuren en
ingrepen uit de moderne tijd zoals de radiotelescopen en de structuren van voormalig kamp Westerbork
(Schattenberg).
 Het beleefbaar houden van de karakteristieken van het esdorpenlandschap rond het Dwingelderveld.
Deze karakteristiek komt tot uitdrukking in een zichtbare ruimtelijke samenhang tussen de krans van
esdorpen rond het Dwingelderveld en in een grote tijdsdiepte van het gebied, zoals dat blijkt uit
grafmonumenten, Celtic Fields en een radiotelescoop.
 De herkenbaarheid van de lintdorpen langs de Drentsche Hoofdvaart, met doorzichten naar het
achterliggende gebied behouden en versterken.
Binnen de gemeente Midden-Drenthe komt een aantal cultuurhistorisch belangrijke elementen voor, zoals
Celtic Fields, tankgrachten en een zeer oude looproute van Diever naar Hooghalen. Deze kunnen door
middel van beplanting of juist het ontbreken van beplanting meer aandacht krijgen en versterkt worden.
Om cultuurhistorie herkenbaar te houden, willen we specifiek aandacht voor het esdorpenlandschap bij
Elp, Orvelte, Westerbork, Zwiggelte en rond het Dwingelderveld. Tevens voor de grote tijdsdiepte bij
Hooghalen, en zichtbaar maken van een aantal cultuurhistorische elementen zoals Celtic Fields.

Smilde

Beilen

Westerbork

Figuur 3.4: Ambities uit het Cultuurhistorisch Kompas, hoofdstructuur & beleidsvisie
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3.3.2 Archeologie (figuur 3.5)
De bodem is een waardevol archief over de ontwikkeling van de mens. In Midden-Drenthe ligt de
archeologie dicht aan het oppervlak. Dit maakt de archeologie gevoelig voor verstoringen. Als ingrepen in
het landschap noodzakelijk zijn dan moet er gekozen worden tussen in de bodem bewaren of opgraven en
veilig stellen. Opgraven betekent meer kennis, maar ook onomkeerbare vernietiging. Om rekening te
kunnen houden met archeologie moet eerst goed in kaart gebracht worden welke waarden waar aanwezig
zijn in de bodem. Dan kan er beleid opgesteld worden om het te beschermen. Door kennis van wat er
aanwezig is aan archeologisch erfgoed kan er ook meer draagvlak gecreëerd worden. Archeologische
vondsten vertellen een deel van de geschiedenis van Drenthe, dit spreekt mensen aan.
De gemeente Midden-Drenthe heeft zelf archeologisch beleid op laten stellen. Dit beleid is opgenomen in
3
het hoofdrapport Archeologische verwachtings- en beleidskaart gemeente Midden-Drenthe . Deze
4
verwachtingskaart is een verfijning van de IKAW van de provincie en vormt de basis voor het te ontwikkelen
gemeentelijke beleid ten aanzien van het behoud van archeologisch erfgoed. Dit beleid is opgenomen in het
bestemmingsplan buitengebied. De kaart laat zien dat het overgrote deel van de gemeente een
archeologische waarde bevat, niet aan al deze waarden hangen beperkingen.
De kaart geeft de dichtheid aan van mogelijk aan te treffen archeologische sites, op basis van bekende
patronen in en/of aannames over menselijk gedrag. Alleen in de gebieden waar het pleistocene oppervlak
door de mens of de natuur is afgedekt, kan de fysieke kwaliteit van de archeologische resten hoog zijn.
(Veen, stuifzand, beek- of rivierafzettingen of plaggedekken) Ook op plekken waar de grondwaterspiegel
relatief hoog is gebleven kan de fysieke kwaliteit van de resten hoog zijn.
In de gemeente zijn veel archeologische vondsten gedaan, het merendeel op het plateau, in de nabijheid
van water. In de archeologische verwachtingskaart komt het verschil tussen het plateau en de rand duidelijk
naar voren. De gebieden die al geregistreerd zijn staan op de archeologische monumentenkaart. In MiddenDrenthe komen ongeveer 100 gebieden voor van archeologische waarde, voornamelijk stuifzandgebieden.
Alleen de Noordesch bij Orvelte is een archeologisch element van zeer hoge archeologische waarde.
De gemeente Midden-Drenthe heeft veel archeologische waarden, hiervoor is een apart beleidsplan
gemaakt, met een archeologische verwachtingskaart.

3
4

23 maart 2009
Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden.
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Figuur 3.5: Archeologische verwachtingskaart Midden-Drenthe
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3.3.3 Aardkundige waarden
Aardkundige waarden zijn het vertrekpunt geweest voor de cultuurhistorische en landschappelijke
ontwikkeling en biodiversiteit van Drenthe. Dit is één van de redenen waarom het aardkundige landschap
benoemt is als een kernkwaliteit in het Provinciaal omgevingsbeleid (zie figuur 3.6).
Aardkundige waarden zijn niet alleen belangrijk voor recreatie en toerisme, omdat ze positief gewaardeerd
worden, maar vormen ook een zeer grote informatiebron over de natuurlijke ontstaansgeschiedenis van
Drenthe. De provincie heeft een beleidsnota “wAARDEvol” opgesteld, hierin geeft de stuurgroep
5
aardkundige waarden advies over toekomstig beleid over aardkundige waarden. De provincie wil de
aardkundige waarden die bijdragen aan het specifiek Drentse karakter behouden en waar mogelijk
herstellen zonder daarbij het normale landbouwkundig gebruik te belemmeren.
Landschappelijke ingrepen met effecten op aardkunde hebben vooral betrekking op verstedelijking,
landinrichting, reconstructie, waterbeheer, infrastructuur en recreatie. Deze ontwikkelingen zijn niet alleen
bedreigingen voor het landschap en de aardkundige waarden. Zij bieden ook kansen om aardkundige
verschijnselen zinvol te benutten en te ontwikkelen als identiteitsdragers van een plek of regio.
Dit neemt niet weg dat er wel degelijk bedreigingen zijn. Uit onderzoek blijkt dat bijna 40% van het
oorspronkelijke reliëf in Nederland is verdwenen. De snelheid van de aantasting van landschappelijke
waarden is zorgwekkend. Er verdwijnt gemiddeld in Nederland elke tien jaar drie hectare waardevol reliëf
per 100 hectare landelijk gebied als gevolg van bebouwing, natuurontwikkeling en landbouw.
Inpassing van waardevol reliëf in programma's voor ruimtelijke inrichting en beheer is een belangrijke
uitdaging voor de toekomst. Dit vereist een evenwicht tussen economische kracht en behoud van de
kwaliteit van ons leefmilieu. De uitdaging is om elementen en patronen uit het verleden op een duurzame
wijze in te passen in nieuwe ontwikkelingen: Behoud door ontwikkeling. De middelen hiervoor zijn
zorgvuldige planvorming, goed opdrachtgeverschap en een goede invulling van de ruimtelijke kwaliteit. Het
is van belang dat aardkundige waarden als kernkwaliteiten een passende plaats krijgen bij de uitwerking van
het vigerende beleid. Inzetten op actualisatie en beschikbaar stellen van kennis en de doorwerking van de
kennis speelt daarbij een cruciale rol. Ook bewustwording en waardering van aardkundige waarden zijn
belangrijk voor het behoud en beleving.
Beheer draagt bij aan het zichtbaar houden of zichtbaar verder ontwikkelen van kenmerkende aardkundige
vormen en processen. Aantasting wordt tegengegaan en objecten worden zichtbaar gehouden of zichtbaar
gemaakt. Zo kan reliëf worden geaccentueerd door het verwijderen van opslag of door het juist te beplanten.
Om aardkundige elementen te behouden is het belangrijk aandacht te vragen voor het beheer. Zonder
beheer geen behoud. Ook is het van belang of het een ‘fossiel’ element betreft of een element waarvan de
vorming nog steeds doorgaat. Vervolgens kan een keuze gemaakt worden uit vier mogelijkheden die we bij
het aardkundig beheer onderscheiden: behoud, accentuering, herstel en reconstructie.
In Midden-Drenthe zijn verschillende aardkundige waarden aanwezig:
 Pingoruïnes: Hijkermeer, Schattenbergveen
 Beekdalen: Elperstroom, Hijkerstroom, Oude diep
 Zandverstuivingen: Mantingerzand, Terhorsterzand, Hijkerveld
 Essen: Makkummer es, Hijker es, Orvelter es
Aardkundige waarden zijn de basis van het landschap, en een provinciale kernkwaliteit. Met name het
oorspronkelijk reliëf verdwijnt snel. Aantasting moet worden tegengegaan, en reliëf geaccentueerd.
(behoud en accentuering, herstel of reconstructie). Bijvoorbeeld herstel pingo-ruïnes of Hermeandering
van beken.

5

De stuurgroep bestaat uit: gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, Drents Particulier Grondbezit, Drents Plateau, LTONoord, de wetenschappelijke wereld en de provincie.
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Figuur 3.6: Kernkwaliteit Aardkundige waarden uit de Omgevingsvisie Drenthe

3.4

Het contrast tussen het plateau en de rand

De bijgevoegde visiekaart geeft aan hoe de gemeente Midden-Drenthe haar landschapsbeleid wil
voeren.
Basis daarvoor is het contrast tussen de verschillende landschapstypen. Dit is mogelijk door het:
 markeren van de randen tussen de twee landschappelijke eenheden,
 behoud van de kleinschaligheid en de variatie op het plateau,
 grootschalige ruimten en lineaire landschappelijke beplantingen in de veenkoloniale landschappen,
 duidelijk contrast tussen het plateau en de doorsnijdende kanalen.
Op het plateau en langs de rand zijn verschillende deelgebieden te onderscheiden. Per deelgebied leidt de
uitwerking van de hoofdlijnen van de visie tot verschillende maatregelen. De karakteristieke eigenschappen
zijn steeds richtinggevend bij het behouden of vernieuwen en ontwikkelen van het landschap in de
toekomst.
 Het esdorpenlandschap op het plateau: de beekdalen, de oude ontginning van de essen en de dorpen,
en de jongere veldontginningen,
 De hoogveenontginningen: veenkoloniale landschappen, de lintdorpen, grote open ruimtes, rationele
verkaveling en de kanalen.
 Bijzondere elementen: VAM MERA-terrein bij Wijster, zandwinplassen, vloeivelden Diependal bij Oranje,
Televisie toren Hoogersmilde, kamp Westerbork etc.
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3.4.1 Het esdorpenlandschap
Op het plateau geven de beekdalen structuur aan het landschap. Daarom wordt de samenhang van de
beken en beekdalen herkenbaarder gemaakt en daarmee het onderscheid tussen dal en omgeving.
De beekdalen
In de beleidsstukken op provinciaal niveau vormen de beekdalen een belangrijk speerpunt. De meeste
beken en beekdalen in de gemeente Midden-Drenthe onderscheiden zich in het beleid door natuurbeelden:
natuur voert de boventoon. Alleen de Beilerstroom en de aanvoerende beken van dit stroomgebied
behouden in het bestaande beleid de agrarische functie.
Het Landschapsbeleidsplan benadert de beekdalen niet vanuit de invalshoek van natuur, maar vanuit het
landschapsbeeld.
De overgangen naar het beekdal
De nadruk komt te liggen op de overgangen naar het beekdal, onder andere door beplantingen (singels,
houtwallen, wegbeplantingen) aan de randen. Op plaatsen waar beekdalen direct grenzen aan
escomplexen bepalen elzenrijen haaks op de richting van het dal en de beek het beeld in het beekdal.
Waar deze dwarsbeplantingen al aanwezig zijn, worden ze in stand gehouden. Op andere plaatsen
worden ze aangevuld. Voorbeelden zijn de Eursingerstroom bij Westerbork, de Beilerstroom bij
Zwiggelte en de Elperstroom bij Elp. Waar de beekdalen niet grenzen aan de essen streeft de
gemeente naar openheid in de beekdalen. Waar nodig wordt de openheid hersteld.
Het niveauverschil in het beekdal krijgt zoveel mogelijk een accent: de wegen langs de randen liggen
zichtbaar hoger dan het dal en worden stevig beplant.
In het beekdal van de Beilerstroom neemt de relatie tussen het beekdal en de kern Beilen een
bijzondere plaats in. Deze wordt zoveel mogelijk hersteld.
De oude ontginning van de essen en de dorpen
De essen blijven open. Alleen de oude wegen langs de es krijgen een beplanting met Zomereik. Het
contrast tussen de open essen en de beplante randen is waardevol en karakteristiek voor het Drentse
landschap. Kruisen de wegen een beekdal, dan wordt de beplanting onderbroken. Beplanting langs
wegen over de es en perceelgrensbeplanting op de es past niet in het open karakter en moet verwijderd
worden. In het verleden zijn op veel plaatsen aan de randen van de essen op overhoeken of als
veekering beplanting aangebracht. Deze beplanting wordt behouden. Erfbeplantingen in de omgeving
van de dorpen en perceelgrensbeplantingen rond de essen krijgen extra aandacht, net als berm- en
(akker)randenbeheer op de essen.

De jongere ontginningen
In de jongere ontginningen is onderscheid gemaakt in agrarische gronden, grootschalige boscomplexen en
restanten heide en bos (de vroegere woeste gronden).
Openheid is een van de kernkwaliteiten in de Drentse omgevingsvisie. In Midden-Drenthe gaat het
voornamelijk om het wegdorpenlandschap van de hoogveenontginningen aan weerszijden van de
Drentsche Hoofdvaart. Omdat het lastig is om de open gebieden ruimtelijk te begrenzen in het
bestemmingsplan buitengebied is er voor gekozen om het kenmerk openheid te koppelen aan de
bestemmingen Agrarisch met waarden - 1 en Agrarische met waarden - 4.
De agrarische gebieden in de jongere ontginningen blijven open en worden begrensd door gesloten
bosranden: het relatief grootschalige karakter blijft behouden. Aanleg van erfbeplanting in de grote open
ruimtes wordt gestimuleerd. Belangrijke wegen vormen doorgaande elementen en geven structuur aan
de open ruimtes. Zij krijgen een wegbeplanting met Eik of een andere passende soort.
Karakteristiek zijn de ruige bermbeplantingen met Berk langs zandpaden. Deze worden zoveel mogelijk
in stand gehouden.
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3.4.2 De Hoogveenontginningen
In het noordwesten en zuidoosten van de gemeente Midden-Drenthe liggen twee veenkoloniale
ontginningen met een totaal verschillend karakter. Het landschap van Smilde is grootschalig en kent een
rationeel en vierkant verkavelings- en wijkenpatroon. In het landschap van Nieuw-Balinge en Witteveen
domineren de wijken het landschapsbeeld, met name in het zuidelijke deel.
Het veenkoloniale landschap van Smilde
Behoud van aaneengesloten grote open ruimten in de veenkoloniën van Smilde staat voorop.
Erfbeplantingen krijgen daarom extra aandacht. Beplantingen langs wegen worden bij eindkap niet
vervangen. Overige beplantingen worden zo goed mogelijk beheerd en in stand gehouden.
Langs de oostzijde van de Drentsche Hoofdvaart is ruimte voor nieuwe draagkrachtige functies die de
structuur van het landschap versterken. Te denken valt aan kleinschalige boscomplexen of
landgoederen van 5-10 ha groot. Deze nieuwe elementen sluiten aan op het bebouwingslint van Smilde
en op de bestaande landschapsstructuur en staan haaks op de Drentsche Hoofdvaart. Zichtlijnen in
oost-westrichting blijven hierdoor behouden.
Het veenkoloniale landschap van Nieuw-Balinge en Witteveen
Rondom Nieuw-Balinge heeft het landschap een kleinschalig karakter. In aansluiting hierop is ruimte
voor de aanleg van kleinschalig nieuw inheems bos of productiebos. Hierdoor wordt de
landschappelijke karakteristiek versterkt. De wijken blijven belangrijke zichtlijnen in dit gebied.
Behoud van de openheid is belangrijk speerpunt in de omgeving van Witteveen. Weg- en
erfbeplantingen bepalen hier de structuur.

De kanalen
De kanalen, op de Drentsche Hoofdvaart na, zijn op zichzelf staande structuren. Ze contrasteren met de
omliggende landschapstypen. De Drentsche Hoofdvaart heeft een directe relatie met de aanliggende
bebouwing en het omliggende landschap. De andere kanalen hebben allemaal hun eigen identiteit. Het
Oranjekanaal met aan beide zijde eiken is een herkenbare structuur door de gemeente. De identiteit
van de Beilervaart en Linthorst-Homankanaal is minder eenduidig. Op sommige plaatsen is bijna geen
beplanting aanwezig, op ander plaatsen staat er beplanting tussen de weg en het kanaal waardoor
deze bijna niet zichtbaar en beleefbaar is. Deze variatie is aantrekkelijk voor zowel recreanten en
toeristen als voor flora en fauna.

3.4.3 Het VAM MERA-terrein bij Wijster
Voor de uitbreiding van het VAM MERA-terrein bestaat een landschappelijk inpassingsplan. Het plan richt
zich op verbetering van de ruimtelijke structuur van het landschap waarvan het VAM MERA -terrein deel uit
maakt.
Het Landschapsbeleidsplan volgt de voorgestelde maatregelen uit het inmiddels afgeronde landschappelijk
inpassingsplan en doet geen nadere uitspraken over het VAM MERA-terrein. In het verleden zijn hier grote
bospercelen aangeplant. In hoofdzaak gaat het nu om het plaatselijk aanbrengen van singels (voor de
beperking van de zichtbaarheid vanaf de weg) en het stimuleren van het aanbrengen van erfbeplantingen
(voor het beperken van de zichtbaarheid vanuit de bebouwing). Het accent ligt op maatregelen in het
stroomdal van het Oude Diep en de esgronden ten zuiden van Wijster en Drijber, waar de zichtbaarheid
6
door het open karakter van het landschap het grootst is .

6

Grontmij, 1988 en 1989
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4

AAN DE SLAG MET LANDSCHAP EN NATUUR

Het Landschapsbeleidsplan is de start van een voortdurend proces van zorg voor landschap en natuur. Dit
hoofdstuk geeft een overzicht van de maatregelen die nodig zijn, welke middelen daarbij ter beschikking
staan en wat de rol van de gemeente Midden-Drenthe is bij de uitvoering van het plan.
Paragraaf 4.1 schetst het totaal van activiteiten dat hoort bij een actieve rol van de gemeente. Daarna
volgen in projectvorm de concrete maatregelen van aanleg en beheer. Ondanks subsidies en de eventuele
medefinanciering door betrokkenen, zullen de kosten van het plan dusdanig zijn dat prioriteitsstelling
onvermijdelijk is. De lijst van projectvoorstellen maakt het mogelijk de uitvoering gefaseerd ter hand te
nemen. Paragraaf 4.2 bevat het uitvoeringsplan.

4.1

Een actieve rol voor de gemeente Midden-Drenthe

De gemeente kan op verschillende manieren werken aan de uitvoering van het Landschapsbeleidsplan:
 samenwerking van alle betrokkenen in het landschapsbeheer,
 planvorming en inhoudelijke afstemming,
 handhaving, toetsing en bescherming.
4.1.1 Samenwerking van alle betrokkenen in het landschapsbeheer
Bij de uitvoering van het Landschapsbeleidsplan is zowel het (structureel) beheer van de gemeentelijke
eigendommen als het landschapsbeheer bij particulieren essentieel. De gemeente stimuleert in
samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe het particulier beheer door coördinatiecapaciteit, technische
deskundigheid en financiële steun.
Gezamenlijke realisering van (natte) ecologische verbindingszones door gemeente, schappen, provincie
Drenthe, terreinbeheerders en DLG is reeds opgepakt bij de uitwerking van de verbindingszone
Terhorsterzand-Orvelterzand. De samenwerking kan worden voortgezet bij uitvoering van projecten uit het
Landschapsbeleidsplan.
De agrarische natuurvereniging (ANV) kan een rol spelen bij bijvoorbeeld het vergroten van de biodiversiteit
in het buitengebied. In samenwerking met de ANV kunnen projecten zoals het slim slotenbeheer worden
uitgevoerd.
Voordat met de uitvoering gestart kan worden, is een goede organisatie en het creëren van draagvlak
essentieel. De eerste stappen zijn hier dan ook op gericht. Deze paragraaf gaat in op:
 het creëren van draagvlak,
 betrekken van vrijwilligers bij de uitvoering,
 regelgeving en subsidies.
Lokale aanpak van landschapsbeheer: het creëren van draagvlak
De gemeente neemt een centrale plaats in bij de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het
buitengebied. Echter, zonder draagvlak bij de betrokkenen is de uitvoering van het plan gedoemd te
mislukken. Om een start te maken en voor de continuïteit dient het landschapsbeheer lokaal te worden
georganiseerd. Daarvoor zijn nodig:
 Een structureel gemeentelijk budget voor uitvoering van het Landschapsbeleidsplan. In samenwerking
met Landschapsbeheer Drenthe werkt de gemeente aan het onderhoud van (gemeentelijke en
particuliere) beplantingen doormiddel van WIW- projecten. Op dit moment is er geen budget voor de
aanleg van nieuwe landschapselementen voorhanden.
 Beleidsmatige aandacht voor landschap en natuur. In afstemming met Landschapsbeheer Drenthe
komen de subsidiëring en uitvoering tot stand.
 Communicatie en voorlichting is erg belangrijk voor draagvlak. Het is belangrijk om burgers te vertellen
wat je doet en waarom je het doet, wat is de visie die voor ogen is. Als burgers begrijpen waarom
bepaalde ingrepen in het landschap nodig zijn, dan is er ook meer draagvlak voor.
 Naast communicatie en voorlichting is het belangrijk om burgers actief te betrekken bij hun eigen
leefomgeving. Landschapsprogramma’s zoals Veur Uutzicht en Oranjekanaal West houden rekening
met de wensen en ideeën gedragen door de dorpsbevolking.
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Verdere acties voorafgaand aan en tijdens de uitvoering zijn:
 Een eenduidige afspraak over hoe om te gaan met de handhaving, op dit moment is er geen duidelijke
rechtlijnige aanpak met betrekking tot handhaving. Er is niet duidelijk welke en of er daadwerkelijk
consequenties hangen aan het kappen en of snoeien van landschapselementen. Duidelijke afspraken
(eventueel in de vorm van een convenant) over (de handhaving,) het onderhoud en de ontwikkeling van
landschapselementen.
 Regelmatige publicatie over de verschillende activiteiten en mogelijkheden in het landschapsbeheer.
Met name de publiciteit over de voortgang van de uitvoering kan de interesse bij particulieren in het
buitengebied vergroten. In dit opzicht is ook het imago van de gemeente belangrijk: hoe gaat de
gemeente zélf met landschap en natuur om en hoe ervaart men dat.
Vrijwilligers in het landschapsbeheer
Bij de uitvoering van kleinschalige, arbeidsintensieve projecten kunnen vrijwilligersorganisaties, die actief
zijn in het landschapsonderhoud en het natuurbeheer, een belangrijke bijdrage leveren. (figuur 4.1) De
gemeente en Landschapsbeheer Drenthe ondersteunen deze vrijwilligers.
In samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe is in de gemeente Midden-Drenthe vrijwillige
weidevogelbescherming opgezet. Op deze manier zijn veel grondgebruikers actief in het landschapsbeheer.
Ook de BOKD is op verschillende manieren betrokken bij instandhouding van het landschap in de gemeente
Midden-Drenthe.

Figuur 4.1: Vrijwilligers actief in landschapsbeheer.

Regelgeving en subsidies
Voor de uitvoering van het beleid voor landschap en natuur is op verschillende beleidsniveaus
instrumentarium beschikbaar. Dankzij regelgeving is het mogelijk algemene landschapswaarden en
landschapselementen te beschermen. Soms heeft dit een min of meer dwingend karakter, zoals de
bepalingen in een bestemmingsplan. De subsidies beogen over het algemeen de aanleg en het behoud en
beheer van landschapselementen en bos in een bepaalde gewenste richting te stimuleren. Daarnaast zijn er
regelingen op het gebied van de werkgelegenheid, die mogelijkheden geven voor toepassing in het beheer
van landschap en natuur. Bijlage V bevat een uitgebreid overzicht van de relevante wetgeving, regelingen
en subsidies.
In aanvulling op de bestaande regelingen en subsidies kan de gemeente eigen instrumenten ontwikkelen
voor de uitvoering van het Landschapsbeleidsplan. De gemeente vervult zo een actieve rol om het beleid
voor landschap en natuur verder te ontwikkelen, uit te voeren en bij derden te stimuleren.

Samenwerking van alle betrokkenen is belangrijk om het Landschapsbeleidsplan uit te voeren.
Draagvlak creëren, vrijwilligers betrekken en goede regels en subsidies zijn daarbij belangrijk.

4.1.2 Planvorming en inhoudelijke afstemming
Het Landschapsbeleidsplan uit 2000 is bepalend voor de inbreng van natuur- en landschapswaarden bij de
integrale planvorming. Zo is het richtinggevend geweest voor het bestemmingsplan buitengebied. Het
Landschapsbeleidsplan krijgt hiermee een juridische vertaling. Het geactualiseerde landschapsbeleidsplan
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van 2012, is afgestemd op nu geldende en in ontwikkeling zijnde beleidsdocumenten zoals: het
beeldkwaliteitsplan buitengebied, de paarden nota en de MER, provinciale omgevingsvisie, nota nieuwe
landgoederen, bestemmingsplan buitengebied, visiefilm Midden-Drenthe en de Archeologische
verwachtingskaart.
Ook zal de visie worden gehanteerd bij de afstemming op beleid van andere overheden, instanties en
belanghebbenden. Voorbeelden hiervan zijn:
 afstemming op rijks- en provinciebeleid voor de ontwikkeling van (onderdelen) van de Ecologische
Hoofdstructuur,
 overleg met waterschappen, natuurbeschermingsorganisaties en andere terreinbeheerders over het
beheer en de ontwikkeling en aanleg van nieuwe landschapselementen,
 afstemming van beleid met het waterschap en met buurgemeenten (over ecologische en
landschappelijke) elementen en structuren die doorlopen op het grondgebied van het waterschap en
deze gemeenten.
Het landschapsbeleidsplan is afgestemd op diverse plannen, zoals bestemmingsplannen, en zal op zijn
beurt worden gehanteerd bij ontwikkeling van andere beleidsstukken.

4.1.3 Handhaving en bescherming van landschapselementen
De gemeenten en de organisaties voor landbouw en natuur kunnen gezamenlijk een convenant opstellen,
om het handhavingsbeleid te koppelen met meer stimulerende maatregelen. Het behoud en de bescherming
van het patroon van kleinschalige landschapselementen is afgestemd op de kwaliteiten die er zijn en op de
(meestal agrarische) functie van het gebied. Dat leidt tot een gedifferentieerd handhavingsregime voor
landschappelijke beplantingen.
 In het bestemmingsplan buitengebied zijn/blijven slechts enkele bijzondere elementen als zodanig
bestemd. Landschapselementen als houtwallen, bosjes en bomen(rijen) mogen nooit zonder meer
worden gerooid. Zij zijn in eerste instantie beschermd via de bomenverordening. Landschapselementen
met een speciale betekenis (vanwege hun natuurwaarde, ouderdom of visuele waarde) zijn afzonderlijk
bestemd in het bestemmingsplan buitengebied. In gebieden waar het totaal aan elementen (de
structuur) belangrijk is, kan een aanlegvergunningenstelsel relevant zijn.
 Nieuw aangelegd groen is in principe ‘vrij groen’. Dat wil zeggen dat er, gekoppeld aan gesubsidieerde
aanleg, wél een instandhoudings- en onderhoudsplicht op zal liggen, maar dat bij bedrijfsontwikkeling
(nieuwbouw) de betreffende beplanting verwijderd kan worden en dus niet onderhevig is aan een
handhavingsregime volgens het bestemmingsplan of de APV. Dit geldt niet voor geregistreerde
erfbeplantingen, waarvoor een convenant van toepassing is.
Bestemmingsplannen en de bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV’s) vormen de
basis voor het gemeentelijk beleid gericht op de handhaving en bescherming van de verschillende
kwaliteiten van landschap en natuur.
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MAATREGELEN EN PUNTEN

Figuur 4.2 Maatregelen en punten (deze kaart is achter de bijlage op A3-formaat te vinden)
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4.2

Het uitvoeringsplan

Het Landschapsbeleidsplan is de leidraad voor activiteiten. Het geeft een overzicht van het beleid en
concrete maatregelen voor een periode van 10 jaar. Het plan bevat een opgave die veel ruimer is dan de
beschikbare budgetten voor landschap en natuur toelaten. Een gefaseerde aanpak is nodig om prioriteiten
te stellen en om de financiering en de ambtelijke inspanning te spreiden. Paragraaf 4.2.3 geeft een overzicht
van de aandachtspunten die belangrijk zijn om te overwegen als er projecten worden uitgevoerd in het
landelijke gebied. Deze punten staan in figuur 4.2 op de kaart.

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Naam
Benadrukken randen beekdalen
Elzenrijen in de beekdalen
Beilerstroom als doorgaande land- schappelijke verbinding door de kern Beilen
Versterken beekdal Beilerstroom-westerborker stroom tussen Beilen-oost en de
zuivering bij Westerbork
Cultuurhistorie bolle akkers op de es
Versterken wegen structuur langs de es met zware beplanting
Randenbeheer op de es
Aanvullen wegbeplanting in de jonge ontginningen
Beheer beplantingen langs zandwegen in de jonge ontginningen
Locaties waar hunebedden hebben gestaan accentueren
Wegbeplanting langs wegen (in beekdalen) verwijderen
Versterking van de veenontginningen ten oosten van Smilde
Bosuitbreiding in de veenontginningen van Nieuw-Balinge en Witteveen
Natuurbeheer langs wijken in de veenontginningen
Beheer gemeentelijke beplantingen langs wegen
Landschaps- en wegpanorama A28 Smalbroek-N381
Inpassen bedrijven terreinen
Inpassen motorcrossbaan langs N381
Object toevoegen aan geluidswal langs de A28 bij Beilen
Onderhoud particuliere landschapselementen
Erfbeplantingen
Berm- en slootkantenbeheer
Behoud en onderhoud van monumentale bomen
Realisatie van de ecologische verbindingszone Terhorsterzand-Orvelterzand
Soortbescherming
Inventariseren Flora & Fauna
Pingo-ruïnes, vennen, koelen en dobben open maken, nadat archeologisch
onderzoek is uitgevoerd
Verlichting aanpassen in en rond natuurgebieden

Tabel bij figuur 4.2
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4.2.1 Organisatorische voorbereiding
In het eerste jaar van uitvoering ligt het accent op het actualiseren van het beheerplannen
landschapselementen en (ecologisch) sloot- en bermbeheer.
 Direct na vaststelling van het plan zal de gemeente het organisatorische kader voor een succesvol
landschapsbeleid bieden:
 Ruimte voor uitwerking en uitvoering van (voorbeeld)projecten (hiervoor is nog een globale
kostenraming nodig).
 Gebruik maken van gebiedsgerichte en projectmatige aanpak, zie paragraaf 4.2.3 (voortzetting
werkwijze landschapsprogramma’s, zoals Veur Uutzicht en Oranjekanaal West).
 Het beheer binnen de gemeente meer op een lijn krijgen (2013/2014).
4.2.2 Uitvoering
Opstellen beheerplannen
In 2001 is na de eerste versie van het landschapsbeleidsplan een beheerplan voor de gemeentelijke
beplantingen in het buitengebied van Midden-Drenthe opgesteld. Dit beheerplan is inmiddels ook toe aan
een actualisatie. Het plan werkt met urgentie termijnen, waarvan twee van de drie termijnen al verstreken
zijn. Het plan bestaat uit een lijst met alle gemeentelijke beplantingen, in eigendom van de gemeente, maar
ook in eigendom van particulieren of organisaties. Deze inventarisatielijst is niet bijgehouden bij het
verwijderen en aanplanten van beplantingen, ook dit zou geactualiseerd moeten worden. Het plan is niet
digitaal beschikbaar, bij het opstellen van een nieuw plan wordt de data digitaal ingevoerd, dit maakt de data
overzichtelijker.
Niet alleen beplanting wordt door de gemeente beheerd, ook sloten en bermen worden door de gemeente
beheerd en vormen een onderdeel van het landschap van Midden-Drenthe. Ook voor het beheren van
sloten en bermen moet een beheerplan opgesteld worden. Sloten en bermen grenzen vaak aan elkaar, een
logisch gevolg is dat er een beheerplan wordt opgesteld voor zowel sloten als bermen. Dit plan moet worden
afgestemd met het beheerplan voor gemeentelijke beplantingen. Voornamelijk voor ecologisch beheer is
afstemming erg belangrijk, zonder afstemming is ecologisch beheer niet zinvol.
Geoweb
In de gemeente Midden-Drenthe wordt gebruik gemaakt van Geoweb, hierin zijn diverse kaarten op te
vragen, deze kaarten zijn beschikbaar voor alle gebruikers. Momenteel zijn er in Geoweb geen kaarten op te
vragen die informatie geven over landschap en natuur. Voornamelijk de visiekaart uit dit plan, de EHS en
EVZ’s en de Natura 2000 gebieden zijn erg belangrijk voor andere plannen en zouden dan ook in Geoweb
geplaatst moeten worden.
Samengevat, leidt bovenstaande tot de 3 volgende stappen:
 Het opstellen van geactualiseerd en digitaal beheerplan voor landschappelijke gemeentelijke
beplantingen (2013/2014).
 Het opstellen van een sloten- en bermbeheerplan, afgestemd op het beheerplan gemeentelijke
beplantingen (2013/2014).
 De visiekaart van het LBP, de EHS en EVZ’s en de Natura 2000 gebieden invoeren in Geoweb
(2012).

4.2.3 Aandachtspunten
In de gemeente Midden-Drenthe is in de afgelopen jaren kennis gemaakt met de gebiedsgerichte aanpak
via de landschapsprojecten Veur Uutzicht en Oranjekanaal West. Veur Uutzicht is inmiddels afgerond en
Oranjekanaal West is in de uitvoerende fase. Binnen de projecten worden belangrijke aandachtspunten voor
natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie hersteld en/of ontwikkeld om de regionale identiteit van het
landschap te ontwikkelen. In deze paragraaf wordt een aantal van die belangrijke aandachtspunten
genoemd. Bij nieuwe projecten in het landelijke gebied moet geprobeerd worden om deze aandachtspunten
in het plan te betrekken. De aandachtspunten zijn opgedeeld in punten voor op het plateau, aan de rand en
punten die voor de gehele gemeente van belang zijn. Een deel van de aandachtspunten is al geformuleerd
voor de versie van het landschapsbeleidsplan uit 2000. Er is nu een inventarisatie gemaakt van welke
punten, waar al zijn uitgevoerd de afgelopen tien jaar. Daarbij moet wel de opmerking gemaakt worden, dat
er, ook in het geval van reeds uitgevoerde punten, er wel aandacht voor blijft bestaan. Daarnaast zijn er met
de actualisatie van dit landschapsbeleidsplan nieuwe aandachtspunten toegevoegd aan de lijst.
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Tabel 4: Punten op het plateau
Nr
Naam
Omschrijving
Benadrukken
1
De randen van de beekdalen worden
randen
geaccentueerd door het aanbrengen
beekdalen
van singels en houtwallen aan de
randen. Het niveauverschil krijgt
hierdoor zoveel mogelijk de nadruk.

Betrokkenen
Gemeente
Midden-Drenthe,
grondgebruikers,
terreinbeheerders

Status
Dit punt is (nog) niet
uitgevoerd.

2

Elzenrijen in
de beekdalen

Op plaatsen waar beekdalen direct
grenzen aan escomplexen bepalen
elzenrijen haaks op de richting van het
dal en de beek het beeld in het
beekdal. Waar deze
dwarsbeplantingen al aanwezig zijn,
worden ze in stand gehouden. Op
andere plaatsen worden ze aangevuld.
Voorbeelden zijn de Eursingerstroom
bij Westerbork, de Beilerstroom bij
Zwiggelte en de Elperstroom bij Elp.

Gemeente
Midden-Drenthe,
grondgebruikers,
terreinbeheerders

In het Binnenveld bij
Mantinge is
dwarsbeplaning
versterkt en aangevuld,
zie afbeelding 4.3.

3

Beilerstroom
als
doorgaande
landschappelijke
verbinding
door de kern
Beilen

In het beekdal van de Beilerstroom
neemt de relatie tussen het beekdal en
de kern Beilen een bijzondere plaats
in. Deze wordt daar waar mogelijk
hersteld of geaccentueerd als
doorgaande verbinding door de kern.

Gemeente
Midden-Drenthe,
waterschap Reest
en Wieden,
provincie Drenthe.

4

Versterken
beekdal
Beilerstroomwesterborker
stroom tussen
Beilen-oost en
de zuivering bij
Westerbork
Cultuurhistorie
bolle akkers
op de es

Door de ontwikkelingen rondom Beilen
Oost liggen er kansen om de
karakteristieken van het beekdal en de
relaties met de oude veldontginningen
te versterken. Dit biedt ook
mogelijkheden voor andere
ontwikkelingen rondom de thema’s
water, natuur en recreatie.
De essen blijven open, zodat de bolle
ligging goed zichtbaar is. De
cultuurhistorische waarde van de
essen komt op deze manier goed tot
zijn recht. De provincie Drenthe heeft
onderzoek gedaan naar de waarden
van de essen. Afstemming hierop en
op het project Belvédère is gewenst.

Gemeente
Midden-Drenthe,
waterschap Reest
en Wieden,
Provincie Drenthe

Een deel van dit punt is
opgenomen in de
reconstructie van de
Markt/Nassaukade
Ook is de zichtbaarheid
van de oude loop van de
Beilerstroom
opgenomen in de
herinrichting van de
Paltz. Zie afbeelding 4.4
en 4.5.
Dit is een in 2011 nieuw
toegevoegd punt.

Gemeente
Midden-Drenthe,
grondgebruikers,
provincie Drenthe.

In Mantinge is
beplanting op de es
verwijderd. In het
bestemmingsplan
buitengebied is meer
aandacht voor het
waarborgen van
landschappelijke
waarden, dit komt voort
uit het
landschapsbeleidsplan.

Versterken
wegen
structuur langs
de es met
zware
beplanting

De oude wegen langs de es krijgen
een beplanting met Zomereik. Kruisen
de wegen een beekdal, dan wordt de
beplanting onderbroken.

Gemeente
Midden-Drenthe

Binnen het
omgevingsproject Veur
Uutzicht en
Oranjekanaal West is
aandacht (geweest)
voor het versterken van
esranden en
laanbeplanting. Dit kan
ook opgenomen worden
in het toekomstige

5

6
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landschapsplannen.
7

Randenbeheer
op de es

(Akker)randenbeheer op de essen
krijgt extra aandacht. Doel is de
ontwikkeling van schrale vegetaties
met bijzondere soorten.
.

Gemeente
Midden-Drenthe
en
grondgebruikers

In de Broekstreek is
gestart met agrarisch
natuurbeheer door de
agrarische
natuurvereniging. Hier is
extra aandacht voor de
akkerranden.

8

Aanvullen
wegbeplanting
in de jonge
ontginningen.

Belangrijke wegen vormen
doorgaande elementen en geven
structuur aan de open ruimtes. Zij
krijgen wegbeplanting. Bij de wegen in
de jonge ontginningen wordt goed
gelet op biodiversiteit, eik is hier niet
de enige optie. Gekozen kan ook
worden uit Linde, Es, Berk, Beuk of in
de beekdalen voor Els.

Gemeente
Midden-Drenthe.

Binnen de
landschapsprojecten
Veur Uutzicht en
Oranjekanaal West zijn
veel wegbeplantingen
aangebracht en
aangevuld. Ook bij
Klatering zijn bomen
aangeplant langs
wegen.

9

Beheer
beplantingen
langs
zandwegen in
de jonge
ontginningen

Karakteristiek zijn de ruige,
gevarieerde wegbeplantingen met
Berk langs zandpaden. Deze worden
zoveel mogelijk in stand gehouden. De
zandwegen zelf worden regelmatig
onderhouden. De bermen langs de
zandwegen worden waar mogelijk
opgenomen in het ecologische
bermbeheer (zie punt berm- en
slootkantenbeheer).

Gemeente
Midden-Drenthe
en
grondgebruikers.

Het onderhoud van de
beplanting langs
zandpaden wordt
meegenomen met het
reguliere onderhoud.

10

Locaties waar
hunebedden
hebben
gestaan
accentueren

In de gemeente Midden-Drenthe
hebben in het verleden tenminste drie
hunebedden gestaan. De locaties van
deze hunebedden zijn niet bij veel
mensen bekend. Door deze locaties
van een bord/informatie te voorzien
kan het een leuke historische locatie
worden voor zowel toeristen als
inwoners van de gemeente.

Gemeente
Midden-Drenthe

Dit is een in 2011 nieuw
toegevoegd punt.

11

Wegbeplanting
langs wegen
(in beekdalen)
verwijderen

Bij Lieving is wegbeplanting aanwezig
in het beekdal, dit moet verwijderd
worden. Ook in het kader van het
landschaps- en wegpanorama is de
verwijdering van de beplanting een
vooruitgang.
Langs de weg die het Scharreveld
doorsnijdt moeten de bomen
verwijderd worden om het noordelijk
en het zuidelijk deel van het heideveld
met elkaar te verbinden.

Gemeente
Midden-Drenthe

Dit is een in 2011 nieuw
toegevoegd punt.
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Figuur 4.3: Luchtfoto binnenveld bij Mantinge.

Figuur 4.4: Plantekening reconstructie van de Markt/Nassaukade

Figuur 4.5: Plantekening reconstructie Paltz
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Tabel 5: Punten aan de rand
Nr
Naam
Omschrijving
Versterking
12
Kleinschalige boscomplexen of
van de
landgoederen van 5-10 ha groot
veenontginversterken de structuur van het
ningen ten
landschap ten oosten van Smilde.
oosten van
Deze nieuwe elementen haaks op de
Smilde
Drentsche Hoofdvaart sluiten aan op
het bebouwingslint van Smilde en op
de bestaande landschapsstructuur.
Zichtlijnen in oost-westrichting blijven
hierdoor behouden.

Betrokkenen
Gemeente
Midden-Drenthe,
grondgebruikers.

Status
Dit punt is (nog) niet
uitgevoerd. Er zijn nog
geen grondeigenaren
met initiatieven op dit
terrein.

13

Bosuitbreiding
in de
veenontginningen van
Nieuw-Balinge
en Witteveen

Rondom Nieuw-Balinge wordt de
aanleg van kleinschalig nieuw inheems
bos of productiebos gestimuleerd,
waardoor de landschappelijke
karakteristiek versterkt wordt. De
wijken blijven belangrijke zichtlijnen in
dit gebied.

Gemeente
Midden-Drenthe
en
grondgebruikers.

Aan de
Hoogeveenseweg en
het Koolveen/
Steendervalsweg is een
paar hectare
aangeplant. Het bos aan
de Steendervalsweg is
aangelegd door middel
van subsidie om
landbouwgrond uit de
productie te halen. Dit
kan meegenomen
worden met de
inrichtingsplannen van
Natuur Monumenten van
het Mantingerveld en in
de ecologische
verbindingszone
Mantingerveld – SBB
Gees.

14

Natuurbeheer
langs wijken in
de veenontginningen

In aanvulling op het berm- en
slootkantenbeheer kunnen de wijken in
de veenontginningen waar mogelijk en
niet in strijd met de
waterhuishoudkundige afvoer, een
natuurlijker beheer krijgen.

Gemeente
Midden-Drenthe,
waterschappen
Noorderzijlvest,
Hunze en Aa’s,
Reest en Wieden,
particuliere
eigenaren.

De wijken in de
veenontginnings
gebieden zijn deels in
particulier bezit. Het is
hierdoor moeilijk om te
stimuleren. Heel
sporadisch gebeurt
natuurlijk beheer wel.

Tabel 6: Punten niet gebonden aan specifieke landschapseenheden
Nr
Naam
Omschrijving
Betrokkenen
Beheer
15
In de gehele gemeente wordt het
Gemeente
gemeentelijke
onderhoud van bestaande
Midden-Drenthe.
beplantingen
gemeentelijke wegbeplantingen
langs wegen
gestimuleerd, met name om
achterstallig onderhoud weg te
werken. Het gaat om onderhoud,
opsnoei en verjonging van
bomenrijen, dunnen en terugzetten
van beplanting bestaande uit bomen
en struiken en het terugzetten van
hakhoutsingels en struweel.
16

Landschaps-,
spoor- en
wegpanorama’s

De A28 tussen Hoogeveen en Assen
is door de provincie Drenthe
aangewezen als Landschaps- en
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Gemeente
Midden-Drenthe

Status
Het
landschapsbeheerplan
is opgesteld om de
gemeentelijke
beplanting langs wegen
te beheren. Ook deze
zal nog worden
geactualiseerd.

Dit is een in 2011 nieuw
toegevoegd punt.

September 2012, Gemeente Midden Drenthe

A28 SmalbroekN381

17

Inpassen
bedrijven

18

Inpassen
motorcrossbaan
langs N381

19

wegpanorama. Binnen de gemeente
Midden-Drenthe verdient het stuk
snelweg tussen Smalbroek en de
N381 extra aandacht.
Landschaps- en wegpanorama’s zijn
een nieuw onderdeel van de
landschappelijke visie van MiddenDrenthe. Bedrijventerreinen langs de
A28 (Dambroeken en Ossebroeken)
en langs de N381 (Noordveen)
moeten beter landschappelijk
ingepast worden om de uitzichten
vanaf de wegen landschappelijker te
maken.

Gemeente
Midden-Drenthe

Dit is een in 2011 nieuw
toegevoegd punt.

In het kader van landschaps- en
wegpanorama’s is landschappelijke
inpassing van de motorcrossbaan
langs de N381 nodig.

Gemeente
Midden-Drenthe,
Grondgebruikers

Dit is een in 2011 nieuw
toegevoegd punt.

Object
toevoegen aan
geluidswal
langs de A28 bij
Beilen

Een object refererend aan het
landschap, vergelijkbaar met de
Drentsche heideschapen op de
rotonde in Beilen, op de geluidswal
langs de A28 bij Beilen, kan een
toevoeging zijn aan de beleving van
het landschap vanaf de snelweg.

Gemeente
Midden-Drenthe

Dit is een in 2011 nieuw
toegevoegd punt.

20

Onderhoud
particuliere
landschapselementen

In het gehele buitengebied van de
gemeente Midden-Drenthe wordt het
onderhoud van bestaande particuliere
landschapselementen verder
gestimuleerd. Er kunnen echter per
deelgebied prioriteiten worden
gesteld. De maatregelen zijn gericht
op variatie aan de randen en behoud
van de struiketage door regelmatige
verjonging. Het gaat om
onderhoudsdunning/kap aan
beplantingen, herstel door nieuwe
aanplanting en aanleg/herstel van het
raster.

Gemeente
Midden-Drenthe,
grondgebruikers,
BOKD en
Landschapsbehee
r Drenthe.

Binnen de
omgevingsprojecten
Veur Uutzicht en
Oranjekanaal West is
aandacht geweest voor
particulier onderhoud
aan bv. houtsingels,
poelen, enz. Ook is er
aandacht geweest voor
landschappelijke
inpassing van de VAM
berg, door middel van
het Landschappelijk
Inpassingprogramma
van Essent Milieu. In
het toekomstige
programma
Oranjekanaal Oost kan
dit meegenomen
worden.

21

Erfbeplantingen

Vernieuwing van erfbeplantingen
draagt bij aan betrokkenheid en
aantrekkelijkheid van het landschap
in het buitengebied van de gemeente
Midden-Drenthe. In vervolg op de
lopende projecten bij Klatering en
Wijster kan het erfbeplantingsproject
worden uitgebreid over de
verschillende landschapstypen in de
gehele gemeente. Prioriteiten liggen
in eerste instantie bij de dorpen
rondom de essen en bij de

Gemeente
Midden-Drenthe,
grondgebruikers,
BOKD en
Landschapsbeheer Drenthe.

Binnen
omgevingsprojecten
Veur Uutzicht en
Oranjekanaal West is
veel aandacht geweest
voor stimulering van
cultuurhistorische
erfbeplanting. Nu wordt
in Drijber in het
stroomgebied van het
oude diep begonnen
met erfbeplantingen
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boerderijen in de jonge ontginningen.
Daarna kunnen ook de
veenontginningen aangepakt worden.
Het gaat bij het
aanbrengen/herstellen van
erfbeplantingen, om singels,
monumentale bomen en
boomgroepen, boomgaarden, hagen.

binnen het Tennet
programma. 27 erven
doen mee.

22

Berm- en
slootkantenbeheer

De gemeente Midden-Drenthe kan
als vervolg op het
Landschapsbeleidsplan een
verantwoord berm- en
slootkantenbeheer opstarten. Gestart
kan worden met proefgebieden die
aansluiten op de ecologische
verbindingszones, bijvoorbeeld de
verbindingszone TerhorsterzandOrvelterzand. Daarna kan een bermen slootkantenbeheerplan voor de
gehele gemeente worden opgesteld.

Gemeente
Midden-Drenthe,
waterschappen
Noorderzijlvest,
Hunze en Aa’s,
Reest en Wieden,
DLG, provincie
Drenthe,
grondgebruikers.

Voor de
verbindingszone
Terhorsterzand
Orvelterzand is een
bermbeheerplan
opgesteld en in
uitvoering. Buiten dat
gebied wordt nog een
aantal bermen
ecologisch beheerd.
In de Broekstreek is in
aansluiting op het
project ‘Slim
slootbeheer’ een meer
natuurvriendelijke
manier van
slotenbeheer toegepast.
Bekeken wordt hoe
deze manier van beheer
vervolg kan krijgen in de
rest van de gemeente
(opstellen beheerplan)

23

Behoud en
onderhoud van
monumentale
bomen

In de gemeente Midden-Drenthe
staan veel monumentale bomen. Een
groot deel ervan staat op particulier
terrein. Voor het behoud van de oude
bomen is incidenteel intensieve
kroonverzorging vereist. Het behoud
en goed onderhoud ervan is van
groot belang voor het specifieke,
cultuurhistorische karakter van het
landschap van Midden-Drenthe.
Hiervoor kan de gemeente de
volgende activiteiten bevorderen:
inventarisatie en selectie (in overleg
met Landschapsbeheer Drenthe
opstellen van een lijst), stimulering en
ondersteuning van noodzakelijk
onderhoud.

Gemeente
Midden-Drenthe,
Landschapsbehee
r Drenthe,
grondgebruikers

Er is een lijst opgesteld
met alle monumentale
bomen en
houtopstanden. Er zijn
drie categorieën
opgesteld: nationale
monumentale, lokale
monumentale en
toekomstige
monumentale bomen en
houtopstanden.

24

Realisatie van
de ecologische
verbindingszone
TerhorsterzandOrvelterzand

In de gemeente Midden-Drenthe zijn
DLG en de provincie Drenthe samen
met betrokkenen gestart met de
voorbeelduitwerking van de
ecologische verbindingszone
Terhorsterzand-Orvelterzand.
Inrichting en beheer van ecologische
verbindingszones dient in overleg met
agrariërs en andere betrokkenen te

Gemeente
Midden-Drenthe,
DLG, provincie
Drenthe.

Deze Ecologische
verbindingszone is
nagenoeg gereed.
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worden bekeken.
25

Soortbescherming

26

Inventariseren
Flora & Fauna

27

Pingo-ruïnes,
vennen, koelen
en dobben open
maken

28

Verlichting
aanpassen in
en rond
natuurgebieden

Provincie en rijk hebben verschillende
soortbeschermingsplannen
opgesteld. Bij de realisatie van het
Landschapsbeleidsplan wordt hierop
ingespeeld.

De gemeente Midden-Drenthe bevat
een groot aantal (voormalige) Pingo
meertjes, vennen, dobben en koelen.
In het kader van aardkundige
waarden, cultuurhistorie,
waterberging, natuur en recreatie is
het uitgraven/schoonmaken van deze
(voormalige) meertjes een toevoeging
op vele terreinen. Een gedegen
archeologisch onderzoek vooraf is
noodzakelijk.
De pilot bij het Mantingerzand en het
Mantingerveld met de groene LEDverlichting is een succes. In het te
actualiseren beleidsplan Openbare
verlichting wordt gekeken of bij het
vervangen van verlichting, het hele
buitengebied of alleen rond
natuurgebieden overgegaan wordt op
andere verlichting.
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Gemeente
Midden-Drenthe,
provincie Drenthe.

Binnen en grenzend
aan de gemeente zijn er
acht Natura 2000
gebieden aangewezen,
hier wordt gewerkt met
habitat types en diverse
beschermde soorten.

Gemeente
Midden-Drenthe,
IVN
Gemeente
Midden-Drenthe,
grondgebruikers
en Landschapsbeheer Drenthe.

Dit is een in 2011 nieuw
toegevoegd punt.

Gemeente
Midden-Drenthe,
Natuurbeherende
organisaties.

Dit is een in 2011 nieuw
toegevoegd punt.

Dit is een in 2011 nieuw
toegevoegd punt.
De gemeente heeft
geen pingoruïnes/vennen/dobben
in bezit. Via
landschapsprogramma’s en subsidie kan dit
gerealiseerd worden
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4.3

Financiën

Dit landschapsbeleidsplan geeft in het paragraaf 4.3 een groot aantal punten in het landschap aan die de
aandacht verdienen. Om een idee te krijgen wat de kosten zijn die dit landschapsbeleidsplan met zich
meebrengt is in deze paragraaf een zeer grove schatting gemaakt van de kosten van de verschillende
aandachtspunten. Niet bij alle punten was het mogelijk om een schatting van de kosten te maken zonder
een verdere uitwerking, deze zijn dan ook niet opgenomen. Als er binnen de gemeente op een locatie een
project uitgevoerd wordt, dan kan een aantal van de punten uit de lijst tegelijkertijd ook uitgevoerd worden.
Een aantal aandachtspunten heeft betrekking op elementen die particulier eigendom zijn, door middel van
subsidies in landschapsprojecten kunnen eigenaren gestimuleerd worden om deze elementen aan te
pakken.
De uitvoering van het landschapsbeleidsplan zal op projectmatige wijze gebeuren zoals dit gedaan is in
Veur Uutzicht en Oranjekanaal West. In dit soort projecten worden in een gebied meerdere acties uit het
landschapsbeleidsplan tegelijk uitgevoerd.
Na afronding van landschapsprogramma Oranjekanaal West, zijn de gebieden Oranjekanaal Oost, de
omgeving Beilervaart en de Smildes de volgende op de lijst. Na uitvoering van deze
landschapsprogramma’s is het landschap van de hele gemeente aangepakt. Hoeveel geld nodig is voor de
uitvoering van landschapsprojecten in andere gebieden is moeilijk te voorspellen zonder een projectplan te
maken, het landschap binnen de gemeente is niet overal gelijk, per gebied zijn er andere maatregelen
nodig.
Aandachtspunt





























Benadrukken randen beekdalen
Elzenrijen in de beekdalen
Beilerstroom als doorgaande land- schappelijke verbinding door de kern Beilen
 Beilerstroom langs het kerkhof Torenlaan
Cultuurhistorie bolle akkers op de es
Versterken wegen structuur langs de es met zware beplanting
Randenbeheer op de es
Aanvullen wegbeplantingen in de jonge ontginningen
Beheer beplantingen langs zandwegen in de jonge ontginningen
Locaties waar hunebedden hebben gestaan accentueren
Wegbeplanting langs wegen in beekdalen verwijderen
Versterking van de veenontginningen ten oosten van Smilde
Bosuitbreiding in de veenontginningen van Nieuw-Balinge en Witteveen
Natuurbeheer langs wijken in de veenontginningen
Beheer gemeentelijke beplantingen langs wegen
Landschaps- en wegpanorama A28 Smalbroek-N381
Inpassen bedrijven terreinen
Inpassen motorcrossbaan langs N381
Object toevoegen aan geluidswal langs de A28 bij Beilen
Onderhoud particuliere landschapselementen
Erfbeplantingen
Berm- en slootkantenbeheer
Behoud en onderhoud van monumentale bomen
Realisatie van de ecologische verbindingszone Ter Horsterzand-Orvelterzand
Soortbescherming
Inventariseren Flora & Fauna
Pingo-ruïnes, vennen, koelen en dobben open maken
Verlichting aanpassen in en rond natuurgebieden
Beheerplan gemeentelijke beplantingen opstellen

Kosten
(Grove schatting)
€200.000
Regulier budget
€30.000
€20.000
Particulier
Particulier
Particulier
Regulier budget
Particulier
€20.000
€1500/erf
€4500 al in budget
€3000 infopaneel
Particulier
€480 per lamp
-

In tabel 7 is de begroting van het landschapsproject Oranjekanaal West opgenomen. In deze tabel zijn de
verschillende werkzaamheden en aankopen opgenomen, ook de hoeveelheden en de bijbehorende prijzen
zijn opgenomen. Het totaal van €736.695,- is voor een gebiedsgerichte aanpak die zowel landschap,
cultuurhistorie en natuur als recreatie omvat. Dit geeft een idee van de gemaakte kosten binnen een
landschapsprogramma.
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Tabel 7: Kosten Oranjekanaal West
Landschap, cultuur en natuur
 Deelproject landschapsontwikkeling Hijken, Hooghalen en Oranje
 Dunnen, afzetten, bijplanten en bestrijden van exoten
 Plaatsen van veekerende rasters
 Opkronen van opgaande begroeiingen
 Opschonen van opslag en verwijderen van poelen en vennen
 Planten van houtsingels en wallen
 Planten van laanbeplanting en bomenrijen
 Graven van poelen (>75 en <175m²)
 Plaatsten van landhekken
 Planten van bospercelen/stroken
 Deelproject Oranjekanaal
 Inplanten van oevers
 Planten van laanbomen
 Bijplanten van laanbomen
 Omvormen randen populieren/sparrenbos naar natuurbos
 Kappen van populieren en sparren in een strook van 30 meter
 Inplanten bosranden met streekeigen soorten
 Deelproject Wegbeplantingen
 Bijplanten van bomen
 Groot onderhoud laanbomen
 Deelproject erven
 Planten hagen
 Realiseren en bijplanten boomgaarden
 Planten en bijplanten vrijstaande bomen, bomenrijen en
lanen
 Planten en bijplanten houtsingels
 Verwijderen niet streekeigen beplantingen
 Dunnen van singels, houtwallen (2 km) en bosjes
 Snoeien (fruit)bomen en boomgroepen
Recreatie
 Wandelpad naar minicamping Hijken
 Ontsluiten van het kortewegse bos + informatiebord + brochure
 Ontwikkelen van 5 ommetjes + brochures
 Ontwikkelen van een ruiterroute + brochure + informatiebord
 Plaatsen van bankje en picknickbankjes oa langs Oranjekanaal
 Plaatsen en ontwerpen infoborden (tankgracht, zwaaikom)
 Aanleggen van aanlegsteigers + bebording
 Plaatsen afvalbakken
 Overige (oa route markeringen)
 Zichtbaarder maken tankgracht
Externe voorbereiding en toezicht
 Coördinatie, voorbereiding, toezicht en controle
inclusief het maken van werk- en inrichtingsplannen
 Organiseren voorlichtingsbijeenkomsten
 Organiseren opening en sluiting
 Organiseren werkdagen
 Plan van aanpak wandel- en fietspaden
 Projectplan schrijven

Aantal

Eenheid

Prijs

9,5
7,5
2
3
6,5
9
10
25
1,3

ha
km
km
stuks
km
km
stuks
stuks
ha

€22.000
€30.000
€6.000
€5.000
€18.000
€103.500
€9.000
€21.000
€5.200

2
50
148

km
bomen
bomen

€8.000
€4.500
€14.500

3
3

ha
ha

€30.000
€12.000

215
150

bomen
bomen

€20.000
€15.000

2
100

km
bomen

€9.000
€9.000

200
4
0,5
1
100

bomen
km
ha
ha
stuks

€22.500
€6.500
€9.000
€2.000
€10.000

500
1/1
5/3
1/1/1
8
2
3/3
8

meter
object
stuks
stuks
stuks
stuks
objecten
stuks

1

object

€12.000
€8.800
€36.000
€17.000
€12.800
€6.000
€42.000
€3.200
€3.500
€5.000

100
6
2
3
1
1

stuks

€94.000
€12.000
€5.000
€12.000
€7.500
€14.700

=====================================================================================
Subtotaal
€683.200
Archeologisch onderzoek, Flora- en Fauna toets
€20.000
Onvoorzien
7%
€48.195
=====================================================================================
Totale uitgaven
€751.395
Deze indicatie van de totale kosten van €736.695,- voor het landschapsprogramma Oranjekanaal West zijn exclusief
BTW.
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WOORDENLIJST

Aardkundige waarden

Natuurlijke variaties in het aardoppervlak van geomorfologische,
geologische, bodemkundige en geohydrologische verschijnselen.

Abiotisch

Behorend tot de niet levende natuur (lucht, water, bodem).

Archeologische waarden

Overblijfselen in de bodem van menselijke activiteiten uit het verleden.

Biodiversiteit

De verscheidenheid in genen, soorten en ecosystemen in een regio

Biotisch

Van de levende natuur.

Biotoop

Woongebied voor een groep van organismen.

Bodem

Het bovenste gedeelte van de aardkorst, opgebouwd onder invloed van
organismen in wisselwerking met klimaat, reliëf en moedergesteente.

Buitengebied

Het grondgebied van de gemeente Midden-Drenthe minus de bebouwde
kom.

Cultuurhistorische waarden

Het samenspel van historische landschappen, historische geografische
elementen, monumentale gebouwen en archeologische vindplaatsen die
iets vertellen over het verleden.

Cultuurlandschap

Landschap, waarin de mens door bewust handelen tenminste enige invloed
heeft uitgeoefend.

Ecologie

De wetenschap van de relaties tussen levende systemen en hun omgeving.

Ecologisch beheer

Een vorm van beheer die erop gericht is om de locale biodiversiteit te
stimuleren en de samenhang tussen flora en fauna zo gunstig mogelijk te
ontwikkelen

Ecologische hoofdstructuur

Verspreiding en onderlinge ruimtelijke samenhang van gebieden die voor
het behoud en de ontwikkeling van natuurwaarden van belang zijn.

Ecosysteem

Het functionele relatiestelsel binnen een bepaalde tijdruimte dat bestaat uit
zowel levende als niet levende subsystemen.

EHS

Ecologische hoofdstructuur (in Nederland).

Es

Vroeger bouwland om of buiten de dorpen op de zandgronden.

Eutroof

Voedselrijk (tegengesteld van oligotroof)

Eutrofiëring

Voedselrijker worden van milieu in de meeste gevallen door directe of
indirecte menselijke invloed.

EVZ

Ecologische Verbindings Zone

Geologie

Leer van de bouw en de ontwikkelingsgeschiedenis van de aardkost en van
de zich daarin afspelende processen.

Geomorfologie

Wetenschap die de vormen van het aardoppervlak bestudeert.

Gradiënt

Geleidelijke overgang in een gebied (terrein) van een bepaalde eigenschap,
bijvoorbeeld droog-nat.
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Habitat

Beschrijving van het leefgebied van een soort.

Herpetologie

Leer van de reptielen en amfibieën.

Houtwal

Een door de mens opgeworpen, langgerekte aarden wal met een
aaneengesloten beplanting van verschillende houtsoorten.

Infiltratie

Binnentreden van water in de bodem vanaf het maaiveld.

Kamp

Kleinere, particuliere akker buiten de es. Kerngebied
Gebied dat door een aanwezige, hoge ecologische waarde als
verbreidingskern kan dienen voor soorten planten en dieren naar de
omgeving van dat gebied.

Kwel

Het uittreden van grondwater aan het grondoppervlak of in waterlopen, via
een opwaarts gerichte grondwaterstroming.

Landinrichting

Het projectgewijs inrichten van delen van het buitengebied voor bestaande
functies of het meer geschikt maken voor nieuwe functies.

Landschap

Het waarneembaar deel van de aarde dat wordt bepaald door de onderlinge
samenhang en wederzijdse beïnvloeding van de factoren klimaat, reliëf,
water, bodem, flora en fauna, alsmede het menselijk handelen.

LBP

Landschapsbeleidsplan.

Levensgemeenschap

Totaliteit van elkaar beïnvloedende, tot verschillende soorten behorende
organismen tezamen gebonden aan een bepaald milieu.

Milieu

Omgeving temidden en waarvan een organisme kan leven, bestaande uit de
verzameling van uitwendige factoren als klimaat reliëf,
bodem,waterhuishouding en de invloeden van andere organismen, de mens
inbegrepen.

Natuur

Spontaan ontstane milieus en levensgemeenschappen waar de
beïnvloeding van de mens relatief gering is.

Natuurontwikkeling

Activiteiten gericht op de ontwikkeling van natuurwaarden.

Occupatiegeschiedenis

Wording van het landschap onder invloed van menselijke ingebruikneming.

Oligotroof

Voedselarm (milieu).

Oorspronkelijkheid

Authenticiteit, Drents eigen, vertaald in cultuurhistorie, archeologie en
aardkundige waarden

Plangebied

Het buitengebied van de gemeente Midden-Drenthe.

Plantengemeenschap

Ruimtelijke groepering van elkaar beïnvloedende planten, die in een zeker
evenwicht verkeert en een bepaalde, min of meer homogene standplaats
vertolkt.

Populatie

Verzameling individuen van één soort die in een bepaald gebied
voorkomen.

Reliëf

Geaccidenteerdheid van een terrein bepaald door de aanwezige
hoogteverschillen en de steilte van de erbij behorende hellingen.

Singel

Lineaire beplantingsvorm (zonder wal) van één of meerdere rijen struiken en
bomen met een diverse soortensamenstelling.
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Structuur

Zichtbare ordening in het landschap.

Vegetatie

Ruimtelijke massa van plantenindividuen, in samenhang met de plaats waar
zij groeien en in de rangschikking die zij uit zichzelf (spontaan) hebben
aangenomen.

Verbindingszone

Routes waarlangs organismen zich kunnen verplaatsen tussen voor die
organismen geschikte gebieden.

Verdroging

Alle ongewenste effecten als gevolg van vochttekort, toename van de
mineralisatie en verandering in de invloed van kwel en neerslag (onder
andere op bij structurele verlaging van de grondwaterstand).

Verzuring

De milieu-effecten als gevolg van de atmosferische depositie van
verzurende stoffen (SOx, NOx, NHx) en de directe effecten van deze stoffen
op planten, vegetaties en bouwwerken. Atmosferische depositie van NOx en
NHx leidt daarnaast tevens tot eutrofiëring en verdringing van
voedingsstoffen.
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COLOFON
Het Landschapsbeleidsplan Midden-Drenthe (2000) is opgesteld door:
Nieuwland Advies te Wageningen
De actualisatie in 2011 is uitgevoerd door de gemeente Midden-Drenthe in het kader van een
werkervaringsplaats van Nicky Spring in ’t Veld.
Foto’s afkomstig van gemeente Midden-Drenthe en Google streetview.
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BIJLAGE I

HET ONTSTAAN VAN HET LANDSCHAP IN MIDDEN-DRENTHE

De gemeente Midden-Drenthe is in te delen in de ontginningen op het plateau en de veenontginningen aan
de randen daarvan. Het ontstaan van deze landschappen is in hoge mate bepaald door de manier waarop
zij zijn ontgonnen.

De ontginningen op het Drents plateau
De eerste bewoners in Midden-Drenthe verplaatsten tot aan de Middeleeuwen nog regelmatig hun
boerderijen en bouwlanden, dit gebeurde vooral binnen de grenzen van het dorpsterritorium.
Aangenomen wordt dat tegen het eind van de Middeleeuwen alle belangrijke dorpen op hun huidige
plaatsen aanwezig waren. De belangrijkste dorpen en nederzettingen lagen op het Drents Plateau, op de
overgang van hoog, droog en voedselarm naar laag, vochtig en voedselrijk (beekdal). Later werden ook de
woeste gronden rondom de dorpen verder in gebruik genomen.
De esdorpen
In de typische esdorpen ontwikkelde zich halverwege de Middeleeuwen een landbouwsysteem waarbij de
escultuur centraal stond. Dit resulteerde uiteindelijk in het esdorpenlandschap, dat tot het begin van deze
eeuw bepalend was voor het Drentse zandgebied. Een overzicht van dit essensysteem staat schematisch
aangeduid in figuur B1 op de volgende bladzijde.
De dorpen lagen langs de rand van de essen in de nabijheid van de beekdalen. De boerderijen
werden vaak opgebouwd rondom een brink, die aan de rand van het dorp lag en was beplant met opgaande
bomen (veelal Eik of Linde). De brink vervulde een belangrijke functie in het dorp (verzamelplaats voor het
vee, plaats van samenkomst voor de dorpsgemeenschap, voor het houden van veemarkten, voor de
houtproductie).
Door hun opbouw rond de brink en door de zware boombeplanting kenden de dorpen een bijzonder groen
en besloten karakter. Dit beeld werd nog versterkt door de goorns aan de randen van het dorp. Het was een
kleinschalig verkaveld gebied met hagen en singels waar onder andere groenten voor menselijke
consumptie werden verbouwd.
Op de hoger gelegen gronden ontwikkelden zich door de eeuwen heen de essen. In het toenmalige
landbouwsysteem stonden de essen centraal in de gehele bedrijfsvoering. De omliggende heidevelden
werden gebruikt als weidegrond voor de schapen. De heideplaggen en ander strooisel werden in de stallen
gebruikt waar ‘s nachts het vee verbleef. Het mengsel van plaggen, strooisel en mest dat in de loop der tijd
in de stallen ontstond, werd periodiek op de essen ondergeploegd om ze vruchtbaar te houden. Hierdoor
werden de akkers steeds verder opgehoogd en kregen ze een enigszins bolle ligging. Om het vee van het
bouwland te weren, werden de essen omzoomd door bosjes of houtwallen.
In de lager gelegen beekdalen lagen de graslanden die tot aan het begin van de vorige eeuw onverdeeld
waren. Ze werden gebruikt als wei- en hooiland.
De beekdalen werden gescheiden van het veld door grenswallen. Hierdoor kregen de beekdalen een heel
karakteristieke ruimtelijke opbouw. In de nattere delen kon men volstaan met het graven van veekerende
sloten. Op de hogere delen werden veedrinkpoelen gegraven.
De ver van het dorp liggende heidevelden werden gebruikt als weidegrond voor de schapen. Door de
toename van het aantal schapen breidden de heidevelden zich ten koste van de nog aanwezige bossen
steeds verder uit. Het werden uitgestrekte, vrijwel boomloze vlakten. Op plaatsen waar de heidevelden uit
licht, zeer arm zand bestonden, zijn door afplagging en overbeweiding zandverstuivingen
ontstaan.Voorbeelden hiervan zijn het Orvelter-, Balinger- en Mantingerzand.
Het Mantingerbos is nog één van de weinige oude bosresten in de gemeente Midden-Drenthe. Eén van de
oudste veldontginningen is Smalbroek, ten zuiden van Beilen.
Ontginning van de woeste gronden: het einde van de escultuur
Vanaf circa 1800 werd een begin gemaakt met de ontginning van de woeste gronden. Met de komst van de
kunstmest verdween vanaf 1900 de escultuur langzaam aan als landbouwsysteem. Het chronisch
mesttekort was opgelost, waardoor op grote schaal kon worden begonnen met het in cultuur brengen van de
woeste gronden. Ook de voedselarmere gronden op grotere afstand van de dorpen konden op deze manier
worden ontgonnen. De jonge heide-ontginningen bepaalden als open, onbebouwde ruimten in belangrijke
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mate het beeld van het esdorpenlandschap. Grote delen van het Laaghaler- en Hijkerveld, het Ooster- en
Westerveld, het Scharreveld, het Spieringer Veld, het Oostersche en het Westersche Veld, het Drijbersche
Binnenveld en het Drijbersche Veld konden op deze manier ontstaan.

Figuur B1a: Het esdorpensysteem
Ontginning van de woeste gronden: het einde van de escultuur
Vanaf circa 1800 werd een begin gemaakt met de ontginning van de woeste gronden. Met de komst van de
kunstmest verdween vanaf 1900 de escultuur langzaam aan als landbouwsysteem. Het chronisch
mesttekort was opgelost, waardoor op grote schaal kon worden begonnen met het in cultuur brengen van de
woeste gronden. Ook de voedselarmere gronden op grotere afstand van de dorpen konden op deze manier
worden ontgonnen. De jonge heide-ontginningen bepaalden als open, onbebouwde ruimten in belangrijke
mate het beeld van het esdorpenlandschap. Grote delen van het Laaghaler- en Hijkerveld, het Ooster- en
Westerveld, het Scharreveld, het Spieringer Veld, het Oostersche en het Westersche Veld, het Drijbersche
Binnenveld en het Drijbersche Veld konden op deze manier ontstaan.
De marke-organisatie had een belangrijke rol in de ontwikkeling van het landschap in de gemeente
Midden-Drenthe. Een marke besloeg het grondgebied van een bepaalde dorpsgemeenschap. De
marke was oorspronkelijk in gemeenschappelijk gebruik, in elk geval de heide. Binnen de
dorpsgemeenschap waren de rechten en plichten van de markegenoten nauwkeurig omschreven. De
verschillende ontginningen gebeurden vaak in markeverband en in de naaste omgeving van de
nederzettingen.

De ontginning van de veengebieden
Door de eeuwen heen heeft langs de randen van de grote veengebieden turfwinning plaatsgevonden. In de
12e en 13e eeuw waren de eerste aanzetten tot kolonisatie van de uitgestrekte veengebieden die de
Drentse zandgronden omringden. Men vestigde zich meestal op de hoogste en/of droogste stukken in het
veen. Vanuit een lineaire bewoningsas werd de ontginning door middel van opstrek ter hand genomen. De
ontginningsas bij Smilde is ontstaan tussen 1500 en 1900. Dit gebeurde binnen het markeverband op kleine
schaal. Vanaf de 17e eeuw werd echter gestart met de grootschalige, commerciële en systematische
ontginning van de hoogveencomplexen in Drenthe. In Midden-Drenthe zijn toen de veencomplexen bij
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Smilde verder ontgonnen en werd een start gemaakt met ontginning in de omgeving van Tiendeveen. Voor
de ontginning van de veengebieden werden verschillende vaarten gegraven voor de ontwatering van het
veen. Wanneer het veen voldoende ontwaterd was, kon worden begonnen met de turfwinning. Niet het
verkrijgen van cultuurland, maar het winnen van turf was van primair belang.
Door het afgraven van het veen kwam het onderliggende zand aan de oppervlakte. Het eerder afgegraven
bonkveen werd vermengd met de bovenste zandlaag, waardoor een toplaag ontstond die redelijk geschikt
was voor agrarisch gebruik. In het zuiden van de gemeente Midden-Drenthe werd een groot deel van de
ontgonnen veengebieden bebost.
De inrichting van de commerciële, systematische veenontginningen kenmerkt zich door stelsels van wijken
en monden die via kanalen met elkaar werden verbonden. Vanuit de kanalen werden op regelmatige
afstand afwisselend bevaarbare en niet-bevaarbare sloten gegraven: wijken en zwetsloten.
Een overzicht van de veenkoloniale ontginningstypen in Drenthe staat in figuur B2 weergegeven. Later
werden de vaarten gebruikt voor het transport van de turf uit de veengebieden. De vaarten en kanalen zijn
nog steeds karakteristieke elementen in het huidige veenontginningenlandschap.
De ontginning van het veengebied bij Smilde vond plaats vanuit het zuiden, door het graven van de
Drentsche Hoofdvaart, die hier een centrale plaats inneemt. Van hieruit zijn vele wijken en zijwijken
gegraven. De Beilervaart diende onder meer voor de watervoorziening van de Drentsche Hoofdvaart.
Het Oranjekanaal is in het midden van de vorige eeuw aangelegd door de Drentse Veen- en Middenkanaal
maatschappij. Het moest de Drentsche Hoofdvaart verbinden met de uitgestrekte veengebieden in zuidoost
Drenthe. Ook de Drentsche Hoofdvaart en de Beilervaart zijn destijds gegraven voor de ontsluiting en/of
ontwatering van de veengebieden. Thans hebben deze kanalen een meer recreatieve functie.
In het zuiden werden vanuit de Verlengde Hoogeveense Vaart het Noorderhoofddiep, de Middenraai en de
Geeserraai gegraven. Vanuit deze hoofddiepen werden op regelmatige afstanden wijken gegraven. Het
gedeelte van het veenkoloniale gebied ten westen van de Luchiesvaart is pas in het begin van deze eeuw
vanuit Nieuw-Balinge ontgonnen. Rond 1930 werd het gebied tussen Nieuw-Balinge en Witteveen
ontgonnen. Het dorp Witteveen is pas in 1926 ontstaan.

Figuur B1b: Weergave van de Veenkoloniale ontginningstypen
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BIJLAGE II BELEID EN WETGEVING VOOR LANDSCHAP EN NATUUR

De belangrijkste beleidsplannen voor landschap en natuur in de gemeente Midden-Drenthe zijn de plannen
op provinciaal niveau. Zij vormen de vertaling van het rijksbeleid voor landschap en natuur. De provinciale
plannen krijgen een vertaling in het gemeentelijk beleid. In deze bijlage wordt het belangrijkste beleid en de
belangrijkste wetten genoemd. Beleid en wetten veranderen snel, voor de meest actuele informatie over
wetten kan men terecht op www.natuurbeheer.nu.

RIJK
Nationaal Landschap Drentsche Aa
In de Nota Ruimte van het Rijk zijn 20 Nationale Landschappen aangewezen, waaronder het Nationaal
Landschap Drentsche Aa. Nationale Landschappen zijn gebieden met internationaal zeldzame of unieke en
nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke en
recreatieve kwaliteiten. Het doel van de Nationale Landschappen is de kwaliteiten te behouden, duurzaam
te beheren en te versterken. Een van de doelstellingen voor de kernkwaliteit landschap is het behouden en
ontwikkelen van het Nationaal Landschap Drentsche Aa. In het Uitvoeringsprogramma (UP) Nationaal
Landschap Drentsche Aa worden de grenzen van het Nationaal Landschap beschreven. Het gaat hierbij om
het totale stroomgebied van de Drentsche Aa. In december 2006 heeft het Rijk schriftelijk haar goedkeuring
uitgesproken over dit Uitvoeringsprogramma. Vervolgens is per 1 januari 2007 de ILG-periode van start
gegaan en is dit Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap tevens de pMJP-gebiedsopgave. Dit alles bij
elkaar is een gedegen fundament onder dit Uitvoeringsprogramma. De aanwijzing van het Drentsche Aa
gebied als Nationaal Landschap draagt verder bij aan het halen van de doelstellingen voor een bijzonder
deel van Drenthe.
Het Nationale Park Drentsche Aa is door de aanwijzing als Nationaal Landschap uitgebreid en valt voor een
gedeelte in de gemeente Midden-Drenthe. Het betreft het gebied globaal gelegen tussen de oostzijde van
de spoorlijn en de noordzijde van het Oranjekanaal. Uit het Uitvoeringsprogramma 2007 - 2013 van het
Nationaal Landschap Drentsche Aa blijkt dat ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn, mits de kernkwaliteiten
worden behouden of versterkt. Voor het gedeelte van het Nationaal Landschap Drentsche Aa in de
gemeente Midden-Drenthe zijn de volgende kernkwaliteiten benoemd: essen, bossen met heide en
moderne ontginningen. Op basis van de Ontwikkelingsgerichte LandschapsStrategie (OLS) geldt dat het
behoud van het gebied gebaat is bij een verdere ontwikkeling in plaats van door het landschap te
conserveren. Het bestaande landschap is in deze strategie het vertrekpunt voor het nieuwe. Ontwikkelingen
zijn toegestaan (zelfs gewenst), maar moeten in het verlengde liggen van de ontstaansgeschiedenis en de
onderliggende structuren. Dit betekent dat de kenmerken van het landschap moeten worden versterkt in
plaats van afgevlakt door een vermenging met oneigenlijke elementen.
Flora- en faunawet
Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking. Het soortenbeleid uit de Vogelrichtlijn van 1979 en
de Habitatrichtlijn van 1992 van de Europese Unie is hiermee in de nationale wetgeving verwerkt.
Zorgplicht
Achter de Flora- en faunawet staat het idee van de zorgplicht voor in het wild levende dieren en planten
(zowel beschermde als onbeschermde) en hun leefomgeving. Die zorgplicht houdt in elk geval in dat
iedereen die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen heeft voor
flora of fauna, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten. Diegene moet alle maatregelen nemen die
redelijkerwijs van hem kunnen worden verwacht om die nadelige gevolgen te voorkomen, zoveel mogelijk te
beperken of ongedaan te maken (artikel 2). Volgens de Flora- en faunawet is het verboden beschermde
planten te verwijderen of te beschadigen (artikel 8), beschermde dieren te doden, te verwonden, te vangen
(artikel 9) of opzettelijk te verontrusten (artikel 10) en voortplantings- of vaste rust- en verblijfplaatsen te
beschadigen (artikel 11). Ook het rapen of beschadigen van eieren van beschermde dieren is verboden
(artikel 12).
Soorten bescherming
Beschermd zijn de inheemse zoogdieren (met uitzondering van huismuis, bruine rat en zwarte rat), alle
inheemse vogels, amfibieën en reptielen, sommige planten, vissen, vlinders, libellen, kevers en mieren en
rivierkreeft, wijngaardslak en Bataafse stroommossel. Deze soorten zijn vermeld op lijsten die zijn
gebaseerd op het Besluit aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet. De verboden in de artikelen
9, 10 en 11 gelden niet voor mol, bosmuis en veldmuis. Ook gelden ze niet voor huisspitsmuis als deze zich
in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevindt.
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Beschermingsregimes
Op 23 februari 2005 is de AMvB 2004 betreffende artikel 75 van de Flora- en faunawet in werking getreden.
Deze AMvB deelt de in Nederland beschermde soorten in drie beschermingsregimes in. In de 'Lijst van alle
soorten beschermd onder de Flora- en faunawet' worden de soorten ingedeeld in tabellen.
 Algemene soorten ('soorten in tabel 1'). Voor deze soorten geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen
vrijstelling voor de verbodsbepalingen genoemd in de artikelen 8 tot en met 12 van de Flora- en
faunawet.
 Overige soorten ('soorten in tabel 2'). Voor overige soorten en vogelsoorten geldt eveneens een
vrijstelling bij ruimtelijke activiteiten, mits de activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door
de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit goedgekeurde gedragscode. Zolang geen
gedragscode is opgesteld, moet voor verstoring van de soorten uit tabel 2 ontheffing worden
aangevraagd.
 Strikt of streng beschermde soorten. Bijlage 1-soorten van de AMvB 2004 en bijlage IV-soorten van
de Habitatrichtlijn ('soorten in tabel 3').
Voor deze soorten geldt in principe geen vrijstelling. Voor verstoring van deze soorten en van vogels kan
slechts onder bepaalde voorwaarden ontheffing worden verleend. De algemene beleidslijn hierbij is dat de
ingrepen zodanig moeten worden gemitigeerd en gecompenseerd dat er geen effecten zijn te verwachten
op de goede instandhouding van de soort, op de locatie van de ingreep.
Bijlage IV- soorten
De soorten die in het kader van de Europese Habitatrichtlijn zijn geplaatst op bijlage IV van te beschermen
soorten (Richtlijn 92/43/EEG van de raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke
habitats en de wilde flora en fauna) zijn als gevolg hiervan in Nederland in de Flora- en faunawet van 2002
opgenomen als streng beschermde soort. De verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet voorzagen
echter niet in het criterium 'goede instandhouding van de soort'. Dat aspect moest daarom zolang de Floraen faunawet niet was aangepast, expliciet worden afgewogen voor elk ruimtelijk plan. De gemeenteraad die
besluit over een bestemmingsplan waarin de belangen van een streng beschermde soort kunnen spelen,
moest hiervoor in het vaststellingsbesluit zelf een expliciete afweging opnemen (ABRS, 28 februari 2007
200604026/1). Daarbij moet op grond van adviezen van deskundigen, gebaseerd op goed onderzoek
(ABRS, 23 augustus 2006 200600506/1) worden over wogen dat het voortbestaan van de soort ter plekke
door de toe te laten ontwikkelingen niet wordt bedreigd.
Habitat
De Flora- en faunawet beschermt individuele exemplaren van een soort en vaste rust- en verblijfplaatsen
van diersoorten. Voor een goede instandhouding van een diersoort zijn echter ook behoud van
foerageergebied en migratieroutes nodig. Deze aspecten worden in de nieuwe interne handleiding van het
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ook overwogen bij de besluitvorming over
ontheffingverlening.
Rode lijst
Op de Rode lijst staan Nederlandse soorten die bijzondere aandacht nodig hebben. Deze soorten worden
bedreigd, zijn zeldzaam of erg kwetsbaar of nemen sterk in aantal af. De Rode lijsten zijn officieel door de
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vastgesteld (Besluit Rode lijsten flora en fauna,
november 2004). Veel rode lijstsoorten (vooral planten) worden echter niet door de Flora- en faunawet
beschermd en hebben daardoor geen duidelijke juridische status.
Natuurbeschermingswet 1998
Gebiedsbescherming
Naast het soortenbeleid uit de Europese Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992) moet op grond
van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) ook aandacht worden besteed aan beschermde
natuurgebieden uit deze regelgeving. Dit is uitgewerkt in het Natura 2000-beleid. Natura 2000 is het netwerk
van natuurgebieden in de Europese Unie die worden beschermd op grond van de Vogelrichtlijn en de
Habitatrichtlijn. De richtlijnen geven aan welke typen natuur en welke soorten precies moeten worden
beschermd. De lidstaten wijzen daarvoor speciale beschermingszones aan. In het kader van de
Vogelrichtlijn zijn speciale beschermingszones aangewezen ter bescherming van vogelsoorten vermeld in
bijlage I van deze richtlijn, van trekvogels op de Nederlandse Rode lijst en van hun leefgebieden. Deze
aanwijzing is in Nederland nagenoeg voltooid. In het kader van de Habitatrichtlijn zijn speciale
beschermingszones aangemeld bij de Europese Commissie. Deze zijn voorlopig aangewezen ter
bescherming van leefgebieden vermeld in bijlage I en van planten- en diersoorten vermeld in bijlage II van
deze richtlijn. Alle gebieden die zich kwalificeren voor aanmelding zijn op grond van de genoemde richtlijnen
reeds wettelijk beschermd, ondanks dat het deels nog om ontwerpaanwijzingsbesluiten Natura 2000 gaat.
Onder de oude Natuurbeschermingswet 1967 vielen twee typen gebieden: nationale en beschermde
natuurmonumenten en gebieden die de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft
aangewezen ter uitvoering van verdragen of andere internationale verplichtingen. Per 1 oktober 2005 vallen
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de Natura 2000-gebieden en de twee hiervoor genoemde gebieden onder de Natuurbeschermingswet 1998.
Daar waar de beschermde natuurmonumenten samenvallen met een Natura 2000-gebied, verliest het
gebied zijn status als beschermd natuurmonument.
Voor ingrepen in of in de omgeving van een Natura 2000-gebied moet door middel van een vooroverleg
tussen bevoegd gezag en initiatiefnemer worden ingeschat of er een kans is op een significant negatief
effect. Wanneer geen wetenschappelijke zekerheid bestaat dat er geen significant negatief effect is, moet
een passende beoordeling worden uitgevoerd. Indien er mogelijk wel een negatief effect is, maar dit zeker
niet significant is, moet een verslechteringsen verstoringstoets worden uitgevoerd. Voor beide toetsen moet
de initiatiefnemer de gegevens aanleveren in de vorm van een Natuurbeschermingswetrapport. Het
bevoegd gezag toetst deze rapportage op verzoek van de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag is in de
gemeente Midden-Drenthe altijd het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe. In
beginsel verleent het bevoegd gezag alleen een vergunning als er wetenschappelijke zekerheid is verkregen
dat de activiteit de instandhoudingsdoelen van het gebied niet aantast.
Voor alle gebieden geldt dat ruimtelijke ontwikkelingen worden getoetst aan de vigerende
aanwijzingsbesluiten. Dit zijn vaak nog de aanwijzingen als Vogelrichtlijngebied, als beschermd
natuurmonument of Staatsnatuurmonument of de aanmelding en voorlopige aanwijzing als
Habitatrichtlijngebied. De instandhoudingsdoelen zijn of worden opgenomen in de aanwijzingsbesluiten en
de beheerplannen van de Natura 2000-gebieden. In het aanwijzingsbesluit en het beheerplan staat
vanwege welke soorten en habitattypen en om welke reden het gebied is of wordt aangewezen. Deze
instandhoudingsdoelen van een gebied mogen niet worden geschaad en in de toekomst aan te wijzen
instandhoudingsdoelen mogen niet onmogelijk worden gemaakt. De aanwijzingsbesluiten en beheerplannen
voor de meeste Natura 2000-gebieden zijn echter ten tijde van het schrijven van dit bestemmingsplan nog
in de ontwerpfase. Alleen voor het Elperstroomgebied en het Witterveld zijn de aanwijzingsbesluiten
definitief.
Vogel- en Habitatrichtlijngebieden
Binnen het plangebied van de gemeente Midden-Drenthe komen de volgende Habitatrichtlijngebieden voor:
 Mantingerzand;
 Mantingerbos;
 Elperstroom (inmiddels definitief aanwijzingsbesluit).
Daarnaast grenzen de volgende Vogel- en/of Habitatrichtlijngebieden aan en liggen voor een klein deel in de
gemeente Midden-Drenthe:
 Drentsche Aa-gebied: Habitatrichtlijngebied;
 Drents-Friese Wold & Leggelderveld: Vogelrichtlijngebied, Habitatrichtlijngebied en Nationaal Park;
 Dwingelderveld: Vogelrichtlijngebied, Habitatrichtlijngebied en Nationaal Park;
 Witterveld: Habitatrichtlijngebied, inmiddels definitief aanwijzingsbesluit.
Tot slot grenst het volgende gebied aan de gemeente Midden-Drenthe:
 Fochteloërveen: Vogelrichtlijngebied en Habitatrichtlijngebied.
Natura 2000
Aanwijzing
Het ministerie van LNV wijst de Natura 2000-gebieden in Nederland aan. In het aanwijzingsbesluit staan de
selectiecriteria, de begrenzing en natuurdoelen van het gebied. Uiterlijk december 2010 moeten alle
gebieden zijn aangewezen.
Beheerplannen
Voor elk Natura 2000-gebied moet een beheerplan worden opgesteld. Daarin staat welke natuurwaarden in
het gebied behouden of hersteld moeten worden, de zogenaamde 'instandhoudingsdoelen' van het gebied
en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Het beheerplan geeft ook aan welke activiteiten mogelijk zijn in
het gebied, zonder dat dit een nadelig effect heeft op de natuur.
Een beheerplan wordt altijd samen met de verschillende belanghebbenden opgesteld, zoals eigenaren,
beheerders, gemeenten, waterschappen, boeren en (recreatie)ondernemers.
Dienst Landelijk Gebied en Staatsbosbeheer zijn namens voortouwnemer LNV aan de slag met het
opstellen van beheerplannen voor de 41 gebieden. De provincies zijn trekker van de andere beheerplannen.
Een beheerplan moet binnen drie jaar na de officiële aanwijzing klaar zijn. Een plan wordt opgesteld voor
een periode van zes jaar, daarna wordt bekeken of het plan moet worden verlengd of bijgesteld.
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Er zijn in totaal 162 Natura 2000-gebieden in Nederland. Dienst Landelijk Gebied stelt samen met
Staatsbosbeheer beheerplannen op voor 41 van deze gebieden. Binnen de gemeente Midden-Drenthe zijn
dit het Elperstroomgebied, het Drents Friese Wold & Leggelderveld en het Drentsche Aa gebied. Voor het
Elperstroomgebied is nu een concept beheerplan beschikbaar. Voor het Drents Friese Wold &
Leggelderveld is men bezig met het opstellen van een beheerplan.
De gemeente Midden-Drenthe is sinds 2008 betrokken bij de beheerplannen voor het Fochteloërveen,
Dwingelderveld, Mantingerbos, Mantingerzand en Elperstroom. En In 2009 ook bij de beheerplannen voor
het Drents Friese Wold & Leggelderveld en de Drentse Aa.
Vergunningen
Voor sommige activiteiten in een Natura 2000-gebied is een vergunning nodig in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998. Deze vergunningen worden verleend door de provincie of door het ministerie
van LNV.

PROVINCIE
De Omgevingsvisie Drenthe
De Omgevingsvisie is het strategische kader voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe. De
visie is vastgesteld op 2 juni 2010 en formuleert de belangen, ambities, rollen, verantwoordelijkheden en
sturing van de provincie in het ruimtelijke domein. De Omgevingsvisie kent een duidelijke relatie met
bestaande programma’s en plannen.
In deze Omgevingsvisie zijn vier wettelijk voorgeschreven provinciale planvormen samengenomen:
 de provinciale structuurvisie op grond van de Wro;
 het provinciaal milieubeleidsplan op grond van de Wet milieubeheer (Wm);
 het regionaal waterplan op grond van de waterwetgeving;
 het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan op grond van de Planwet verkeer en vervoer.
Robuuste systemen en multifunctionele gebieden
De provincie heeft het systeem van de integrale zonering van het landelijk gebied in het vorige
omgevingsplan, waarbij het buitengebied werd onderverdeeld in zes zones, verlaten. De provincie maakt nu
een onderscheid tussen „robuuste systemen‟ en 'multifunctionele gebieden‟. Een systeem is robuust als
een verstoring als gevolg van een ontwikkeling geen significante gevolgen heeft voor het functioneren
ervan. Binnen de robuuste systemen staat de ontwikkeling van de desbetreffende hoofdfunctie (wonen,
werken, water, natuur of landbouw) voorop. Voor alle ontwikkelingen, dus ook die van de hoofdfunctie, geldt
dat de ruimtelijke kwaliteit er door moet worden versterkt.
De provincie benoemt vier systemen die de dragers zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe:
 sociaal-economische systeem;
 watersysteem;
 natuursysteem;
 landbouwsysteem.
Het is mogelijk dat twee robuuste systemen samenkomen, waarbij belangen kunnen conflicteren. In die
gevallen is het van belang maatwerk te leveren met betrekking tot de gewenste ontwikkeling. Het robuuste
watersysteem staat niet op zichzelf, maar valt samen met de andere systemen. Water leidt tot een
verbijzondering van het natuur- en landbouwsysteem Multifunctionele gebieden zijn gebieden waar
verschillende functies en ambities samenkomen. Het gaat hierbij vooral om de combinatie van landbouw,
natuur, recreatie en landschappelijke waarden. Kenmerkend hiervoor is dat er – in tegenstelling tot de
robuuste systemen – geen sprake is van een hoofdfunctie die leidend is in de ordening.
Landschap
De kwaliteit en de diversiteit van het Drentse landschap dragen sterk bij aan het aantrekkelijke milieu om te
wonen, te werken en te recreëren. De ambitie van de provincie is het behouden en versterken van de
verscheidenheid, de kwaliteit, de identiteit en de beleefbaarheid van het landschap. Het behouden van
landschapskenmerken en de onderlinge samenhang en het versterken van de verschillende
landschapstypen is van provinciaal belang.
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Op de Kernkwaliteitenkaart (kaart 2B) van de Omgevingsvisie) is aangegeven welke landschappen en
onderdelen daarvan van provinciaal belang zijn. De doelstellingen van de provincie voor de kernkwaliteit
landschap zijn:
 Het behouden en versterken van de ruimtelijke afwisseling van landschapstypen.
 Het behouden en versterken van de volgende karakteristieke kenmerken van de verschillende
landschapstypen:
 In esdorpenlandschap/esgehuchten: de essen en beekdalen;
 In de veenkoloniën: de wijkenstructuur en de openheid;
 In de ontginningskoloniën: bijzondere elementen, zoals de Maatschappij van Weldadigheid;
 In het wegdorpenlandschap van de laagveenontginning: de openheid;
 In het wegdorpenlandschap van de veenrandontginning: de kavelstructuur en de openheid.
 Het behouden en versterken van de karakteristieke macrogradiënt van het Drents Plateau.
 Het behouden en ontwikkelen van het Nationaal Landschap Drentsche Aa.
Om de beleving van het Drentse landschap versterken, is in de gemeente Midden-Drenthe op de visiekaart
(kaart 1, Visie 2020) de A28 Hoogeveen – Assen tussen Hijken en Hooghalen als landschapspanorama
aangegeven.

Kaart B2a: Kernkwaliteit Landschap uit de Omgevingsvisie Drenthe

Ecologische Hoofdstructuur
De belangrijkste natuurgebieden in Drenthe zijn de heidevelden, vennen en hoogvenen op de plateaus en
de beekdalen en laagveengebieden aan de randen van de plateaus. Vooral de hoogvenen, de natte heide
en de bossen op de droge zandgronden zijn gevoelig voor een warmer klimaat. De belangrijkste
natuurgebieden en de tussenliggende verbindingen samen vormen de basis van de Ecologische
Hoofdstructuur in Drenthe. De langetermijnstrategie van de provincie voor het realiseren van de Ecologische
Hoofdstructuur richt zich op het meer robuust maken ervan. Met een robuuste EHS wil men bereiken dat de
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kwaliteit van de natuur zich duurzaam verbetert. Door de natuur in een robuuste EHS te concentreren,
ondervinden andere functies (vooral landbouw en recreatie) hier minder beperkingen van. Het streven is dat
de Ecologische Hoofdstructuur in staat is om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. De
provincie is primair verantwoordelijk voor het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur en het in stand
houden van de natuurwaarden in de Ecologische Hoofdstructuur. Van waterschappen en gemeenten
verwacht men eigen beleid dat erop is gericht om natuurwaarden binnen de beheersgrenzen in stand te
houden. De provinciale visie op de robuuste EHS is weergegeven op kaart 4, Robuuste EHS 2020/2040 van
de Omgevingsvisie. Bij het robuust maken van de Ecologische Hoofdstructuur richt de provincie zich op de
volgende aspecten:
 Het realiseren van grotere, aaneengesloten natuurgebieden en het laten vervallen van de
Ecologische Hoofdstructuurstatus voor kleinere, verspreid liggende gebieden.
 Het versterken van de verbindingen in het netwerk, in combinatie met het verminderen van het
aantal verbindingen.
 Bij het verbinden van gebieden zo veel mogelijk gebruikmaken van de beekdalen.
Tot en met 2013 zal het accent worden gelegd op de kwalitatieve afronding van de voor deze periode
overeengekomen opgave. Na 2013 wordt ingezet op robuuste natuurontwikkeling. Prioriteit wordt gegeven
aan de realisering van robuuste verbindingen tussen Natura 2000-gebieden en gebieden met een
gecombineerde water/natuuropgave (beekdalen, waterberging). Voor vestiging van bedrijven in of op de
rand van Ecologische Hoofdstructuurgebieden geldt het compensatiebeginsel, waarbij een
compensatiefonds een ondersteunende functie kan vervullen. Met het continueren van het ingezette
Ecologische Hoofdstructuurbeleid (kaart 4, Robuuste EHS 2020/2040), worden grotere, aaneengesloten
natuurgebieden gerealiseerd. Om ook overblijvende enclaves op te kunnen vullen en om tot een goede
afronding te komen, is extra inzet nodig. Het pMJP en het bosclusteringsbeleid van de provincie zetten in op
het realiseren van grotere, aaneengesloten natuurgebieden en verbindingszones.

Kaart B2b: Kernkwaliteit Natuur uit de Omgevingsvisie Drenthe
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Landbouw
Als doelstelling voor de landouw wil de provincie de Drentse agribusiness in staat stellen haar positie op de
Europese markt en op de wereldmarkt te versterken. De provincie maakt bij de functie 'landbouw'
onderscheid tussen landbouw in gebieden die zijn aangeduid als 'robuuste systemen' en landbouw in
multifunctionele gebieden. In de Omgevingsvisie worden in de gemeente Midden-Drenthe het gebied aan
weerszijden van de lijn Bovensmilde-Smilde-Hoogersmilde en het gebied ten westen van Beilen (indicatief)
als robuuste landbouw aangeduid. In deze gebieden staat de landbouw voorop. Dit maakt schaalvergroting
en meer geïndustrialiseerde vormen van landbouw mogelijk. Ook zijn dit de voorkeursgebieden voor het
verplaatsen en inplaatsen van agrarische bedrijven. Er is in deze gebieden geen ruimte voor andere
grootschalige functies, bijvoorbeeld nieuwe grootschalige verblijfsrecreatie, natuur en vestiging van
landgoederen en woonmilieus.
Landgoederen
De provincie stimuleert de ontwikkeling van nieuwe landgoederen, als vorm van kleinschalige nieuwe
woonmilieus. Het landgoed en het huis dienen als een eenheid te worden ontwikkeld. Het huis mag worden
ontwikkeld als één wooneenheid met eventueel ondergeschikte functies. Het huis dient allure en uitstraling
te krijgen en ontleent deze voornamelijk door architectonische verbintenis met het landgoedontwerp.
Voor nieuwe landgoederen gelden de volgende voorwaarden:
 het landgoed bestaat minimaal uit 5 ha bos. De ervaring leert dat een landgoed meer is dan alleen
bos en dat een kwalitatief landgoed over het algemeen minimaal 15 ha groot is;
 het landgoed past in het bosclusteringsbeleid zoals aangegeven in paragraaf 4.3.3 van de
Omgevingsvisie;
 het landgoed is in principe openbaar toegankelijk;
 het landgoed vormt een ecologische, economische en esthetische eenheid;
 het landgoed past in het aanwezige landschap en houdt rekening met de cultuurhistorie en de
bodemgesteldheid.

De Nota Landschap van de provincie Drenthe
Het landschapsbeleid in de provincie Drenthe is uitgewerkt in de Nota Landschap. De nota is een
hulpmiddel bij het maken van verantwoorde keuzen en geeft voorbeelden en ideeën voor concrete
uitwerkingen. Met de Nota Landschap neemt de provincie de rol van regisseur op zich om de samenhang in
het Drentse landschap zo goed mogelijk te waarborgen.
Op de beleidskaart is de vrijwel de gehele gemeente Midden-Drenthe aangewezen als gebied waar in kleine
eenheden afwisselend het accent ligt op behoud en herstel van bestaande en ontwikkeling van nieuwe
landschapskwaliteit. Het meest oostelijke deel van de gemeente is aangewezen als gebied met het accent
op behoud en herstel van bestaande landschapskwaliteit.
De Nota Landschap geeft voor de verschillende landschapstypen in Drenthe een streefbeeld met
inrichtingsvoorstellen. In het esdorpenlandschap zullen nieuwe ontwikkelingen bijvoorbeeld altijd moeten
bijdragen aan behoud en herstel van de bestaande landschapskenmerken in hun onderlinge samenhang.
Veranderingen zullen zo vorm gegeven moeten worden dat patronen en structuren in het landschap
herkenbaar blijven of herkenbaar gemaakt worden. Herstel betekent dat het verleden wordt benut als
inspiratiebron voor eigentijdse oplossingen.
Het gebied van de Beilerstroom en het VAM MERA-terrein worden aangegeven als voorbeeld waar een
nieuwe identiteit gecreëerd moet worden omdat hier de cultuurhistorische kenmerken vervaagd zijn.

Natuurbeheerplan Drenthe
Per 1 januari 2010 is het nieuwe subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) in werking getreden
als opvolging van het Programma Beheer. In het kader van de omvorming van het Programma Beheer naar
het nieuwe subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) heeft de provincie Drenthe in 2009 een
nieuw natuurbeheerplan opgesteld. Het natuurbeheerplan is in 2010 geactualiseerd (natuurbeheerplan,
versie 2011). In een natuurbeheerplan begrenzen Gedeputeerde Staten gebieden waar subsidiëring van
beheer van natuur, agrarische natuur en landschapselementen plaats kan vinden. Het natuurbeheerplan
geeft ook aan waar kwaliteitsimpulsen voor natuur en landschap mogelijk zijn. Daarnaast beschrijft het
natuurbeheerplan per (deel)gebied welke natuur- en landschapsdoelen van toepassing zijn en stelt het
natuurbeheerplan zo nodig aanvullende eisen ten aanzien van het uitvoeren van bepaalde
beheermaatregelen. Het natuurbeheerplan geldt primair als toetsingskader voor subsidieaanvragen op basis
van de genoemde subsidieregelingen. Het natuurbeheerplan is ook een belangrijk instrument voor de
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realisering van het rijks en provinciale natuur- en landschapsbeleid waaronder de realisatie van de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Robuuste verbindingen. De EHS vormt een duurzaam en
samenhangend netwerk van natuurgebieden. Daartoe worden nieuwe natuurgebieden ontwikkeld en wordt
de kwaliteit van de bestaande (agrarische) natuurgebieden veiliggesteld en eventueel verbeterd. Om de
EHS meer samenhang te geven om als robuust systeem te kunnen functioneren worden robuuste
verbindingen begrensd en ontwikkeld. Verder worden ecologische verbindingszones aangelegd om de
uitwisseling van planten en dieren tussen de natuurgebieden te verbeteren. Met de vaststelling van dit
natuurbeheerplan wordt de EHS niet vastgesteld of gewijzigd. De EHS is indicatief aangegeven in de
nieuwe omgevingsvisie Drenthe.

GEMEENTE
Beleidsnotitie paardenhouderij (in ontwerp 2010)
Met het nieuwe beleid ten aanzien van paardenhouderijen kan worden ingespeeld op de toenemende vraag
naar vestigingsmogelijkheden voor paardenhouderijen. Om verstening te voorkomen, worden nieuwe
paardenhouderijen en maneges uitsluitend toegestaan in vrijkomende/voormalige agrarische gebouwen.
Voor maneges geldt bovendien dat deze zich alleen in de nabijheid van de kernen mogen vestigen en dan
met name nabij de hoofdkernen Beilen, Westerbork, Smilde en Bovensmilde. Bij uitzondering is vestiging bij
kleine kernen toegestaan. In de beleidsnotitie wordt onderscheid gemaakt tussen productie- en
gebruiksgerichte paardenhouderijen en maneges. De productiegerichte paardenhouderijen sluiten aan bij de
agrarische bedrijven. De gebruiksgerichte paardenhouderijen worden gezien als agrarisch aanverwante
bedrijven, maar kennen verder hun eigen regels en worden in het bestemmingsplan ook als zodanig
specifiek bestemd. Maneges worden gezien als een verbijzondering van de gebruiksgerichte
paardenhouderij die specifiek beleid en specifieke regels vergen. Maneges worden in het bestemmingsplan
dan ook apart bestemd. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen bedrijfsmatige en hobbymatige
paardenhouderijen. De grens voor hobbymatige paardenhouderijen wordt bij vijf paarden gelegd.
Voor de bedrijfsmatige paardenhouderijen zijn in de beleidsnotitie uitgangspunten opgenomen met
betrekking tot:
 vestigingsplaats van paardenhouderijen;
 nieuwbouwmogelijkheden;
 erfinrichting;
 bouwvlak;
 vergroting bouwvlak;
 situering (trainings)faciliteiten;
 welstandseisen;
 beplanting.
Voor de hobbymatige paardenhouderijen gaat het om de uitgangspunten met betrekking tot:
 stalruimte;
 landschappelijke inpassing;
 paardrijbak;
 lichtmasten;
 schuilstallen.
Deze uitgangspunten zijn verwerkt in onderhavig bestemmingsplan. In het beeldkwaliteitsplan voor het
buitengebied wordt uitgebreid ingegaan op de verschijningsvorm en inpassing van paardenhouderijen in het
landschap.
Beleidsnotitie Nieuwe landgoederen in Midden-Drenthe
De Beleidsnotitie Nieuwe landgoederen in Midden-Drenthe (2002) is bedoeld om duidelijk te maken wat in
Midden-Drenthe onder een nieuw landgoed wordt verstaan, op welke plaatsen een nieuw landgoed wel of
niet wenselijk is en aan welke minimale eisen een nieuw landgoed moet voldoen. De beleidsnotitie wordt
daarmee het toetsingskader dat nodig is om in een vroeg stadium initiatiefnemers duidelijkheid over de kans
van slagen te geven. Tevens kan het gemeentebestuur aan de hand van deze notitie een afweging maken
voor het wel of niet verlenen van medewerking. De notitie is ingebed in dit bestemmingsplan.
Medewerking wordt verleend onder - onder meer - de volgende voorwaarden:
 nieuwe landgoederen zijn niet gewenst in bestaande bos- en natuurgebieden;
 nieuwe landgoederen zijn niet gewenst in cultuurhistorische, kenmerkende, waardevolle
landschappen en niet in ecologisch opzicht belangrijke open landschappen;
 nieuwe landgoederen dienen te passen in het provinciale bosclusteringsbeleid;
 een nieuw landgoed heeft in zijn algemeenheid een minimale oppervlakte van 15 ha;
 nieuwe landgoederen bieden een maatschappelijke meerwaarde;
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nieuwe landgoederen mogen bestaande rechten van omliggende en aangrenzende agrarische
bedrijven niet bedreigen.

Beeldkwaliteitsplan Buitengebied Midden-Drenthe
Gelijktijdig met het opstellen van dit bestemmingsplan buitengebied Midden-Drenthe wordt door de
gemeente een beeldkwaliteitsplan voor het buitengebied voorbereid. In het beeldkwaliteitsplan zijn vanuit
het landschap specifieke richtlijnen voor de inpassing van ontwikkelingen in het buitengebied geformuleerd.
Daarbij gaat het om richtlijnen voor de inpassing van nieuwe stallen en loodsen, paardenhouderijen, silo‟s
en nieuwe woningen in het buitengebied. Binnen het beeldkwaliteitsplan is rekening gehouden met de
verschillende landschapstypen binnen de gemeente. Hierdoor kan dezelfde ontwikkeling in verschillende
landschapstypen anders worden vormgegeven. Tussen het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan
heeft een nauwe afstemming plaatsgevonden. Waar mogelijk hebben de uitgangspunten en richtlijnen een
doorvertaling gekregen in de regels van het bestemmingsplan.
Visiefilm platteland leeft
Deze visiefilm is door de gemeente Midden-Drenthe opgesteld om duidelijk te maken welke doelen de
gemeente heeft. De doelen lopen van voorzieningen, wonen, toerisme tot aan natuur.
Gebiedsvisie Ecologische verbindingszones
In de gemeente Midden-Drenthe ligt circa eenderde deel van het totale aantal verbindingszones dat de
provincie wil ontwikkelen. Bij de planvorming en realisatie van al deze zones is en wordt de gemeente
betrokken.
De ecologische verbindingszone Terhorsterzand-Orvelterzand is een voorbeelduitwerking voor de gehele
provincie waar de gemeente nauw bij betrokken is. Het is de verbinding tussen natuurterreinen die bestaat
uit bossen, schrale graslanden, vennen en veentjes, vochtige en droge heide, schrale graslanden. Het
streven is om de verbindende zones 30 meter breed te maken. Een deel van deze breedte kan worden
gevormd door bestaande landschapselementen als bermen en houtwallen.
Ontwikkeling van ecologische verbindingszones betekent dat zij een stempel gaan drukken op het
landschap. Waar mogelijk wordt getracht een koppeling te maken tussen (vergroting van) de
landschapswaarden en functionering van de verbindingszone. De uitspraken in het Landschapsbeleidsplan
zullen bij de definitieve uitwerking zeker meegewogen moeten worden. Waar tegenstrijdige belangen liggen,
zullen de eisen ten aanzien van landschap en de eisen ten aanzien van de functionering van de ecologische
verbindingszone zorgvuldig tegen elkaar afgewogen moeten worden.
Gemeenten worden in een vroeg stadium betrokken bij de uitwerking van verbindingszones. Ook tijdens de
uitvoering en daarna speelt de gemeente een belangrijke rol. Aangepast bermbeheer en
landschapselementen-onderhoud vormt een wenselijke bijdrage in de totstandkoming van een goed
werkende verbindingszone. Waar nog geen mogelijkheid is voor een andere invulling vormt een ecoberm of
beplanting juist de voorlopige schakel.
De meest actuele tijdsplanning nu in mei 2011 is dat de EHS in 2027 afgerond moet zijn.
Ruilverkaveling Laaghalen
Op dit moment is de ruilverkaveling ‘Laaghalen’ in de uitvoerende fase. Dit ruilverkavelingsgebied ligt ten
zuiden van Assen en heeft een oppervlakte van ongeveer 2235 ha. Het zuidelijke deel van de
ruilverkaveling valt binnen de gemeente Midden-Drenthe.
Bij de nieuwe indeling zal rekening gehouden worden met de landschappelijke waarden, zoals houtwallen,
zandwegen en marken- en ontginningsgrenzen. De inrichtingsmaatregelen zijn afgestemd op de
verschillende landschapstypen die in het gebied voorkomen. Nieuwe wegbeplantingen komen in eigendom
en beheer van de gemeente.
Het plan voorziet in peilverlaging en waterconservering. In het Laaghalerveen zal wateraanvoer voor
beregening plaatsvinden.
In het ruilverkavelingsplan worden drie verbindingszones uitgewerkt die zijn aangegeven in de Gebiedsvisie
Drentse Aa. Er wordt hierbij voorzien in de aanleg van bos- en landschapelementen in combinatie met
faunapassages. De waterhuishouding wordt hiertoe op sommige plaatsen aangepast.
Het ruilverkavelingsgebied overlapt voor een deel met het landschapsprogramma Oranjekanaal West. Een
deel van de wegbeplanting en landschappelijke beplanting wordt tegelijkertijd uitgevoerd met het
landschapsprogramma Oranjekanaal West.
Bestemmingsplan buitengebied Midden-Drenthe
Het gemeentebestuur van de gemeente Midden-Drenthe heeft besloten te komen tot één nieuw
bestemmingsplan voor het buitengebied. Midden-Drenthe beschikt momenteel over drie
Landschapsbeleidsplan Midden-Drenthe

- 78 -

September 2012, Gemeente Midden Drenthe

bestemmingsplannen voor het buitengebied, die in 1995/1996 zijn vastgesteld. Deze bestemmingsplannen
van de voormalige gemeenten zijn echter onvoldoende op elkaar afgestemd en de toepasbaarheid van de
plannen in de dagelijkse praktijk levert steeds meer problemen op. Bovendien is bij de gemeentelijke
herindeling een gedeelte van het buitengebied van de voormalige gemeenten Ruinen en Zweeloo aan het
buitengebied van de gemeente Midden-Drenthe toegevoegd. Daarnaast is een gedeelte van het
bestemmingsplan 'VAM-terrein en omgeving' deel gaan uitmaken van het bestemmingsplan buitengebied
Midden-Drenthe. Zowel beleidsmatig als juridisch is geen sprake meer van een goede en actuele
planologische regeling en is een nieuw integraal bestemmingsplan voor het buitengebied gewenst. Met de
herziening gaat de gemeente weer beschikken over een nieuw samenhangend beleidskader voor het totale
buitengebied. Het landschapsbeleidsplan 2000 is gebruikt voor het opstellen van het nieuwe
bestemmingsplan.
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BIJLAGE III LANDSCHAPSELEMENTEN EN DOELGERICHT BEHEER

Deze bijlage geeft een overzicht van de categorieën en soorten elementen die in de gemeente aanwezig
zijn. Per elementtype zijn de betekenis, de mogelijke bedreigingen en een overzicht van de
beheermaatregelen gegeven. Deze moeten uiteindelijk vertaald worden in een beheerplan voor de
beplantingen.
De landschapselementen zijn onderverdeeld in drie categorieën:
 puntelementen;
 lijnelementen;
 vlakelementen.
Binnen deze categorieën zijn verschillende soorten elementen onderscheiden, waarbij elementen met een
zelfde vorm van beheer zoveel mogelijk worden samengevoegd.
Tabel B3: Landschapselementen
categorie
omloop
lange
puntelement
n.v.t.
lijnelement

Lange
korte

vlakelement

lange
korte

breedte

soort element
solitairen, boomgroepen
water (poelen)

< 5 m, > 5 m
< 5 m, > 5 m
< 5 m, > 5 m

bomenrij, opgaande
bomen
beplanting bestaande uit
bomen en struiken
hakhoutsingel, struweel
elzenrij
knotbomen
natuurterrein
bos
hakhout, griend
broekbos (elze-)
boomgaard (hoogstam)
erfbos (ouder dan 80
jaar)
boomweide
laagstamboomgaard
overige terreinen

> 20 m
> 20 m
> 20 m
> 20 m

lange
korte
n.v.t.
Puntelementen
P.1 Boomgroepen en solitairen

Boomgroepen en solitairen bevinden zich met name op de erven en komen verder verspreid voor als
perceelgrens-beplantingen. Dikwijls zijn het restanten van oude singels. Op sommige erven komen
monumentale bomen of boomgroepen voor.
Betekenis
De vrijstaande boomgroepen en solitairen zijn markante elementen in de open ruimten van het
landschap van Midden-Drenthe, vooral in open landschap. Tevens vervullen ze een belangrijke functie
bij de aankleding van de erven. Ze bepalen het beeld van de erven op afstand en leveren beschutting
bij extreme weersomstandigheden.
De oudere bomen in het landschap zijn belangrijk voor vleermuizen en de Torenvalk.
Bedreigingen
Boomgroepen en solitairen op de perceelgrenzen hebben te lijden van veevraat en vertrapping aan de
stamvoet, wegens het ontbreken van een afrastering. Eventueel aanwezige rasters
worden nogal eens bevestigd aan de boom, waardoor de draad in de boom groeit.
Laaghangende takken leveren hinder op voor de agrarische bedrijfsvoering.
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Gewenste ontwikkeling en beheer
Instandhouding van boomgroepen en solitairen is afhankelijk van de bescherming van het element met
behulp van rasters. Bij voorkeur en indien haalbaar wordt de gehele kroonprojectie afgerasterd om het
vee weg te houden en om beschadiging door ploegen te voorkomen. Opkronen is dan niet
noodzakelijk.
Waardevolle monumentale bomen kunnen verder worden geïnventariseerd; bomen van een dergelijke
lijst kunnen indien nodig in aanmerking komen voor boomverzorgende maatregelen
(aanvulling lijst Bomenstichting).
Beheermaatregelen zijn het behouden en onderhouden en aanvullen van de monumentale
boomgroepen op erven. De overige boomgroepen worden alleen aangepakt als uitbreiding tot een
lineaire beplanting mogelijk is.
Eigendom/onderhoud
Particuliere eigenaren, gemeente, Landschapsbeheer Drenthe.

P.2 Vennen, poelen en dobben
In de gemeente Midden-Drenthe komen op verschillende plaatsen verspreid over de gemeente vennen,
poelen en dobben voor. Ze liggen vooral in natuurgebieden, in aansluiting op lagere plaatsen.
Betekenis
Van oudsher hadden de poelen een functie als drinkwatervoorziening voor het vee. Thans is de
ecologische waarde belangrijk, vooral vanwege de oever- en watervegetaties (met onder meer
Beekpunge, Holpijp, Drijvend fonteinkruid). Dit bijzondere biotoop biedt mogelijkheden voor vogels
(Waterral, Slobeend), amfibieën (Kleine watersalamander) en libellen en waterkevers. Vleermuizen
gaan er op jacht naar insecten. De ecologische waarde van deze poelen is afhankelijk van het beheer
door particulieren.
De vennen speelden, in samenhang met de heidegebieden, een belangrijke rol in de ontwikkeling van
de landbouw op de zandgronden. Veel vennen zijn van betekenis als slaapplaats van watervogels.
Soms ontlenen vennen hun betekenis aan het voorkomen van soorten met een bijzonder
verspreidingspatroon, zoals libellen.
Bedreigingen
Droogvallen en verrijking van het water (toename plantengroei) vormen een bedreiging. Bij
verwaarlozing kunnen de poelen, vennen en dobben dicht groeien. In vennen kan de oorspronkelijke
vegetatie door verlaging van het grondwaterpeil geheel verloren gaan. Verstoring en vertrapping
vormen een bedreiging.
Gewenste ontwikkeling en beheer
Nieuwe poelen kunnen in onderlinge samenhang en op niet te grote afstanden van watergangen
worden aangelegd.
Het is belangrijk om bij poelen een deel van het oppervlaktewater in de schaduw te hebben en een deel
in de zon (met name de flauwe hellingen). Het beheer van de beplanting dient zich te richten op het
creëren en handhaven van deze beide milieus. Beplanting is eveneens van belang voor amfibieën.
Poelen dienen regelmatig te worden geschoond en op diepte gehouden te worden (minstens eenmaal
in de 6 jaar). Deze maatregel moet verspreid in ruimte en tijd worden uitgevoerd om de fauna
uitvluchtmogelijkheid te geven. Ook de flora kan zich dan eerder herstellen. (Bijvoorbeeld de eerste vijf
jaar de ene kant en de andere vijf jaar de andere kant opschonen.)
Voorwaarde is dat rondom een poel een raster geplaatst wordt om oevervegetatie optimale kans te
geven zich te ontwikkelen. Het vee kan de poel nog gebruiken als drinkplaats door het plaatsen van
een zelfdrinker. In sommige gevallen wordt de poel gedeeltelijk uitgerasterd. Nadeel is dan dat het vee
nog wel de oevers kan vertrappen als ze de poel gebruiken als drinkwater.
Om het beheer van poelen te sturen zou voorlichting over het particulier beheer ervan kunnen
worden gegeven.
Beheermaatregelen zijn, wanneer nodig, het verwijderen van grof vuil (takken etc.) met bijvoorbeeld
een hark en het uitbaggeren van de poel eens in de 6 jaar. De kosten van het verwijderen van grof vuil
zijn voor de eigenaar. Voor het herstel van vennen en dobben zijn hogere kosten nodig, afhankelijk van
de grootte ervan.
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Eigendom/onderhoud
Particulieren, natuurbeschermingsorganisaties (SBB, Natuurmonumenten, Stichting Het Drents
Landschap), Landschapsbeheer Drenthe.
Lijnelementen
L.1 Bomenrijen (zonder ondergroei)
In principe bestaat een bomenrij uit een enkele rij of meerdere rijen bomen, zonder ondergroei van
struiken.
Het beplantingstype bomenrij komt hoofdzakelijk voor langs wegen en is dan in beheer bij de
gemeente. Bomenrijen langs wegen bestaan voornamelijk uit Eik. De particuliere bomenrijen staan
voornamelijk op perceelsgrenzen en zijn soms een overblijfsel van een oorspronkelijk bredere
beplanting (houtwallen of singels).
Betekenis
Bomenrijen langs wegen benadrukken de verkeersfunctie van de weg, zorgen voor beschutting en
geven structuur aan het landschap. Bomenrijen in het landschap zijn belangrijk voor onder andere
vleermuizen (vooral de oudere bomen) en de Torenvalk.
Bedreigingen
Bomenrijen langs wegen zijn plaatselijk onderbroken door uitval, ruimtegebrek of aanpassingen voor de
verkeersafwikkeling en -veiligheid. Daardoor verdwijnt het samenhangende beplantingsbeeld.
Ondergroei bij laanbeplantingen kan zich plaatselijk sterk ontwikkelen; daarmee ontstaat overlast voor
het verkeer of voor de gebruikers van het naastliggende land. Dit gaat ten koste van het beeld van de
laanbeplanting en het zicht op het landschap.
Gewenste ontwikkeling en beheer
Het onderhoud van bomenrijen langs wegen bestaat uit het opsnoeien van de bomen voor het verkeer
en het begeleidend snoeien van de kronen (zuigers en plakoksels verwijderen). De oudere bomen
dienen regelmatig gecontroleerd te worden op het voorkomen van dood hout in de kroon.
Bij uitval in de tien jaren na aanplant is het belangrijk, dat de ontstane gaten steeds opnieuw worden
aangevuld. Oudere bomenrijen langs wegen worden bij voorkeur per vak verjongd (dus niet incidenteel)
om de samenhang in het beplantingsbeeld te behouden. De ondergroei dient regelmatig te worden
teruggezet, om het beplantingsbeeld gaaf te houden en de hinder te beperken.
Het is het belangrijk dat bomenrijen op perceelgrenzen op de juiste wijze worden ingerasterd (raster 1 à
2 meter uit de rij). Plaatselijk, waar bomenrijen niet een karakteristiek onderdeel van het landschap
vormen, is stimulering naar omvorming naar bomen en struiken gewenst. Beheermaatregelen zijn voor
wegbeplantingen opkronen, ondergroei verwijderen en inboet.
Eigendom/onderhoud
Wegbeheerder: gemeente. Overige beheerders: particulieren, Landschapsbeheer Drenthe.

L.2 Beplanting bestaande uit bomen en struiken
Onder dit elementtype wordt een dichte lineaire beplantingsvorm verstaan van één of meerdere rijen
struiken en bomen met een diverse soortensamenstelling. De singels zijn gemiddeld 5 meter breed.
Singels komen vooral voor als kavelgrensbeplanting of langs schuren. De soortensamenstelling is zeer
divers, doch bestaat voornamelijk uit Zomereik. In nattere elementen is Els de hoofdboomsoort.
Betekenis
Het patroon van de beplanting bestaande uit bomen en struiken biedt mogelijkheden voor flora en
fauna. In de elementen kunnen zich lagere planten (mossen, varens) en hogere planten (Zoete kers,
Hengel, Kamperfoelie) ontwikkelen. Voor zoogdieren als Das, Hermelijn, Bunzing, Wezel en Rosse
woelmuis en voor verschillende zangvogels, amfibieën (Gewone pad, Bruine Kikker), reptielen en
insecten (zoals Citroentje) vormen ze onmisbare biotopen en schakels in het landschap. Een dichte
struiklaag van plant- en heestersoorten biedt optimale voedselmogelijkheden en beschutting aan de
fauna.
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Bedreigingen
De houtwallen en singels hebben hun functie als producent van geriefhout verloren. Het regelmatige
hakhoutbeheer blijft achterwege. Bovendien worden de elementen soms gebruikt voor opslag van afval
en rommel. Dit leidt tot beplantingen met weinig structuur waarin de boomlaag zo zwaar is, dat de
struiklaag wegvalt. Dekking voor kleinwild is dan niet meer aanwezig.
Een aantal singels en houtwallen wordt bedreigd door slechte afrasteringen. Door vraat en vertrapping
wordt het voortbestaan van dergelijke elementen bedreigd.
Laaghangende takken en de schaduw van de hoge beplanting leveren hinder op voor de agrarische
bedrijfsvoering.
Gewenste ontwikkeling en beheer
Het optimale beheer is het regelmatig terugzetten op stoelen (ongeveer op kniehoogte) met behoud
van enkele overstaanders. Afhankelijk van de hoofdboomsoort kan de onderhoudscyclus korter dan wel
langer zijn. Voor beplantingen met voornamelijk Els is de onderhoudscyclus 10 jaar, voor beplantingen
met Zomereik 20 jaar.
Bij onderlinge afstanden van 10 tot 20 meter tussen de overstaanders (goede levenskrachtige bomen)
kan de struiklaag zich nog optimaal ontwikkelen, zonder licht- en vochtconcurrentie. Dit is afhankelijk
van de leeftijd en de grootte van de beplanting.
Indien wordt gekozen voor kortere afstanden tussen de overstaanders, zijn openingen in de struiklaag
onvermijdelijk (doorplanten is dan ook niet zinvol). Bij deze goedkopere en minder ingrijpende vorm van
beheer is feitelijk sprake van een dunning en kan worden uitgegaan van een onderhoudscyclus van
gemiddeld 15 jaar.
In de meest ideale situatie wordt uitkomend hout versnipperd en bij voorkeur afgevoerd. Verspreiding
van snippers in de elementen leidt tot verrijking van de bodem en tot verruiging van de kruid- en
struiklaag. Plaatselijk opgestapeld takhout biedt extra schuilplaatsen voor de fauna.
Afrastering dient zo te worden geplaatst, dat onder het raster door nog enige begrazing mogelijk is
maar dat betreding en vraat is uitgesloten. Bij nieuwe aanplant is een afstand van 1 meter tussen het
raster en de buitenste plantrij noodzakelijk.
Het beheer wordt bij voorkeur gespreid in ruimte en tijd. Het meest ideaal is dat elk jaar een deel van
het element in fasen wordt aangepakt.
Beheermaatregelen zijn het eens per 15 jaar terugzetten met behoud van overstaanders en het
opvullen van gaten in de beplanting.
Eigendom/onderhoud
Particuliere eigenaren, gemeente, natuurbeschermingsorganisaties (SBB).

L.3 Hakhoutsingels, struikenrijen
Beplantingselementen die uitsluitend bestaan uit regelmatig afgezet hakhout (zonder overstaanders) of
struikvormers worden gerekend tot de hakhoutsingels of struikenrijen. Dit beplantingstype wordt vooral
gevonden als kavelgrensbeplanting. De meest voorkomende soort is Zomereik of Els.
Betekenis
De betekenis van hakhoutsingels is vergelijkbaar met die van beplanting bestaande uit bomen en
struiken (zie hierboven).
Bedreigingen
De hakhoutwallen die nog aanwezig zijn, hebben hun functie als geriefhout verloren. Doorgegroeide
hakhoutsingels zijn te herkennen aan bomen met een brede stamvoet of meerdere stammen op één
stoof. In dat geval is er bewust voor gekozen de singel niet langer als hakhout te beheren (goedkoper,
minder arbeidsintensief).
Gewenste ontwikkeling en beheer
Het optimale beheer is het regelmatig terugzetten op stoelen (ongeveer op kniehoogte). Afhankelijk van
de hoofdboomsoort kan de onderhoudscyclus korter dan wel langer zijn. Voor beplantingen met
voornamelijk Els is de onderhoudscyclus 10 jaar, voor beplantingen met Zomereik 20 jaar. Uitkomend
hout wordt versnipperd en bij voorkeur afgevoerd. Verspreiding van snippers in de elementen leidt tot
verrijking van de bodem en tot verruiging van de kruiden struiklaag. Plaatselijk opgestapeld takhout
biedt extra schuilplaatsen voor de fauna.
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De afrastering dient zo te worden geplaatst, dat onder het raster door nog enige begrazing mogelijk is,
maar dat betreding en vraat is uitgesloten. Bij nieuwe aanplant is een afstand van 1 meter tussen raster
en de buitenste plantrij noodzakelijk.
Het beheer wordt bij voorkeur gespreid in ruimte en tijd (niet alles tegelijk). Beheermaatregelen zijn het
eens per 15 jaar terugzetten van de beplanting.
Eigendom/onderhoud
Particuliere eigenaren, gemeente, natuurbeschermingsorganisaties (SBB), Landschapsbeheer Drenthe.

L.4 Elzenrijen
Elzenhakhoutrijen komen voornamelijk voor in de laaggelegen gebieden met de hoogste
grondwaterstanden (beekdalen). Meestal zijn ze onderdeel van natuurgebieden.
Betekenis
De Elzenhakhoutrijen ondersteunen, in combinatie met andere landschapselementen, als verbindende
elementen het beplantingspatroon. Ze bieden vooral onderdak aan kleine zangvogels, insecten,
waaronder loopkevers en amfibieën (bijvoorbeeld Kamsalamander). Ook bieden ze dekking voor het
wild.
Bedreigingen
Elzenrijen staan vaak op perceelgrenzen. Door achterstallig onderhoud zijn ze vaak erg ‘dun’ en
verdwijnen ze langzaamaan. Dekking voor kleinwild is niet meer of nauwelijks aanwezig.
Laaghangende takken en de schaduw van de hoge beplanting leveren hinder op voor de agrarische
bedrijfsvoering.
Bij het ontbreken van een deugdelijke afrastering op afstand kunnen de kruid- en struiklaag zich niet
ontwikkelen en ontstaat schade aan de bomen.
Gewenste ontwikkeling en beheer
Het optimale beheer is het regelmatig terugzetten van de elzen op stoelen (ongeveer op kniehoogte).
Een onderhoudscyclus duurt 10 tot 15 jaar.
De afrastering dient zo te worden geplaatst, dat onder het raster door nog enige begrazing mogelijk is
maar dat betreding en vraat aan de elzen is uitgesloten. Bij nieuwe aanplant is een afstand van 1 meter
tussen het raster en buitenste plantrij noodzakelijk.
Het beheer wordt bij voorkeur gespreid in ruimte en tijd. Beheermaatregel is het afzetten op 1 meter
hoogte. Dit gebeurt eens per 10 jaar. De normkosten zijn / 2,50/m.
Eigendom/onderhoud
Particuliere eigenaren, natuurbeschermingsorganisaties (SBB), Landschapsbeheer Drenthe.

Vlakelementen
V.1 Bos
Het beplantingstype bos bestaat uit een gesloten beplanting van meestal loofbomen (voornamelijk Eik)
met af en toe ondergroei van struiken en kruiden. De bossen in de gemeente Midden-Drenthe zijn
veelal eigendom van SBB. Het onderhoud van de beplantingen van SBB valt buiten het
Landschapsplan.
Verspreid door de gemeente komen kleinere bosjes voor, op erven en op kavels. Deze bosjes zijn
kleiner dan 5 ha en meestal zelfs kleiner dan 0,5 ha.
Betekenis
De bossen zijn door hun grote oppervlakte vooral belangrijk als biotoop voor flora en fauna met name
voor zoogdieren en voor zangvogels en roofvogels die in deze bosjes broeden en in het open
landschap foerageren.
De kleinere bosjes versterken het landschapsbeeld van de min of meer besloten delen van het
landschap.
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Bedreigingen
Het beheer is gericht op het kappen of opsnoeien van bomen langs landbouwpercelen. Het beheer is
dus meer het voorkomen van overlast van de bossen, dan gericht bosbeheer zoals dunnen en
terugzetten. Doordat de bossen niet meer teruggezet of gedund worden ontstaat het beeld van een
‘leeg’ bos (weinig gelaagdheid).
Er zijn nauwelijks geleidelijke overgangen (met kruid- en struiklaag) naar de omringende weilanden.
Gewenste ontwikkeling en beheer
Het beheer kan zich concentreren op de randen. Daar kunnen dezelfde maatregelen worden genomen
als in de houtwallen en singels. In de randen kan door dunning in de boomlaag meer ruimte ontstaan
voor de struik- en kruidenlaag. De variatie in de bosjes kan vergroot worden door het maken van open
plekken in de bosjes en door het incidenteel laten staan/liggen van dode bomen. Het is ook mogelijk
enkele loofbospercelen of een gedeelte ervan als hakhout te beheren. Dat betekent dat dat deel eens
in de 10 jaar volledig wordt afgezet. In die gevallen ontstaan betere dekkingsmogelijkheden voor het
wild.
Eigendom/onderhoud
Particuliere eigenaren, natuurbeschermingsorganisaties (SBB, Natuurmonumenten).

V.2 Hoogstamboomgaarden
Op enkele erven komen nog oude hoogstamboomgaarden voor, of restanten daarvan.
Betekenis
De kleine hoogstamboomgaarden vervullen een belangrijke functie bij de aankleding van de erven; ze
bepalen het aanzicht van het erf op korte afstand. Ecologische gezien zijn de hoogstamboomgaarden
van belang voor zangvogels, insecten en zoogdieren.
Bedreigingen
De boomgaarden worden vaak beweid, met het gevolg dat door het ontbreken van beschermende
rasters de bomen nogal eens worden aangevreten. Andere knelpunten zijn uitval zonder herplant en
het achterwege blijven van onderhoud aan de kroon.
Gewenste ontwikkeling en beheer
Instandhouding en herstel van hoogstamboomgaarden staat voorop. In veel gevallen is het nog
mogelijk om de boomgaarden in ere te herstellen door een goede snoeibeurt van de kronen en het
aanbrengen van boomkorven zodat bescherming gegarandeerd is.
Door kroononderhoud blijven de bomen vitaal. Het kroononderhoud bestaat uit het eenmalig flink
uitdunnen van de kroon en het verwijderen van dood hout. In de daaropvolgende seizoenen regelmatig
de kroon voorzichtig dunnen en periodiek uit snoeien van gevormd waterlot.
Oude slechte bomen kunnen worden vervangen. Indien mogelijk worden boomgaarden aangevuld met
nieuwe hoogstam fruitbomen (met boomkorf).
Beheermaatregelen zijn kroonsnoei. Dit gebeurt eens per 10 jaar. Nazorg bestaat uit het verwijderen
van waterlot. Per boomgaard kan een aantal hoogstamfruitbomen worden terug geplant.
Eigendom/onderhoud
Particuliere eigenaren.

V.3 Natuurgebied
De natuurgebieden zijn in beheer bij diverse terreinbeherende instanties (zie ook onder bos) en worden
daarom niet in de beheervisie opgenomen.
Betekenis
Natuurgebieden bestaan doorgaans uit zeer diverse biotopen. Ze zijn belangrijk voor vele soorten flora
en fauna. Er bestaat verschil tussen natte (moeras, natte graslanden) en droge natuurgebieden (ruigte)
die ieder hun eigen specifieke soorten herbergen.
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Bedreigingen
Bedreigingen komen vaak van buitenaf, bijvoorbeeld verdroging, vermesting of vervuiling.
Gewenste ontwikkeling en beheer
Het beheer is gericht op het behouden en waar het kan uitbreiden van de aanwezige of potentiële
ecologische waarden.
Eigendom/onderhoud
Terreinbeherende instanties (SBB, Stichting Het Drents Landschap, Natuurmonumenten),
Landschapsbeheer Drenthe).

B. Overige elementen en bijzondere vormen van beheer
B.1 Erfbeplantingen
Betekenis
De belangrijkste functies van erfbeplantingen zijn de beschuttende werking (door boomgroepen,
solitairen en singels) en de inpassing van de boerderij/woning in het landschap.
Voor de inpassing in het landschap hebben alle voorkomende beplantingstypen een rol. Boomgroepen
en solitairen bepalen samen met de bebouwing de contouren van het erf op afstand. Singels - met
gesloten struiklaag - hebben een belangrijke functie bij het inpassen van de moderne bedrijfsgebouwen
in het
landschapsbeeld. Boomgaarden kunnen samen met de tuinen bijdragen aan het aanzicht van het erf
op korte afstand (direct vanaf de weg).
Bedreigingen
De bedreigingen van de esthetische en ecologische waarden zijn dezelfde, als die hiervoor werden
beschreven bij boomgroepen, solitairen, singels en boomgaarden.
Dikwijls blijft uit angst voor de toepassing van wetten en regels (bestemmingsplan, ecologische richtlijn
en gemeentelijke verordening) nieuwe aanplant achterwege.
Gewenste ontwikkeling en beheer
Op de erven wordt gestreefd naar een kwalitatief goede en gevarieerde beplanting, die in harmonie is
met de bebouwing. De beplanting dient goed te worden onderhouden.
De gemeente kan een belangrijke rol spelen in het stimuleren van onderhoud, herstel en aanleg van
gewenste beplanting op erven (onder andere door voorlichting, gemeentelijk subsidies, et cetera). Zie
voor het gewenste beheer bij de hiervoor beschreven beplantingstypen.
Bij uitvoering van het handhavingsbeleid ten aanzien van erfbeplantingen dient een zekere flexibiliteit
mogelijk te zijn. Bedrijfsmatige ontwikkelingen, zoals noodzakelijke vernieuwing/uitbreiding van schuren
mogen niet worden geblokkeerd door (recent aangebrachte) beplantingen. Toepassing van het
compensatiebeginsel kan hier oplossing bieden.
Eigendom/onderhoud
Particuliere eigenaren, Landschapsbeheer Drenthe.

B.2 Campings en recreatieterreinen
Betekenis
Campings hebben recreatie als hoofdfunctie. Toch heeft de aanwezige beplanting wel enige waarde als
leefgebied voor insecten, kleine vogels en kleine zoogdieren. De campings in de gemeente MiddenDrenthe zijn soms grootschalig en soms kleinschalig (kamperen bij de boer).
Bedreigingen
Soms zijn kampeermiddelen (caravans) vanuit het landschap zichtbaar, doordat een randbeplanting
ontbreekt, en/of doordat de caravans te dicht op de grens van camping staan. Het landschap wordt
daardoor ontsierd.
Dat probleem kan zich eveneens voordoen als het kamperen bij de boer zich verder gaat ontwikkelen.
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Gewenste ontwikkeling en beheer
Campings en recreatieterreinen dienen goed in het landschap ingepast te zijn, zodat caravans, tenten
en zomerhuisjes vanuit het landschap niet zichtbaar zijn. Aanpassing van campings met omzomende
beplanting kan nodig zijn, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan inheemse struikvormers
(eventueel Hulst). Caravans, tenten en bungalows dienen minimaal 8 meter afstand te houden van de
terreingrens. Een en ander kan worden vastgelegd bij de vergunningverleningen.
Kampeerplaatsen bij de boer dienen te worden ingepast in beplanting (singels met struiklaag!).
Eigendom/onderhoud
Exploitanten in overleg met gemeente en particulieren.

B.3 Bermen en slootkanten
Betekenis
De begroeiing in wegbermen bestaat grotendeels uit een grazige vegetatie (grassen en kruiden).
Bermen zijn vaak door sloten, greppels of andere watergangen gescheiden van het aangrenzende
terrein. De vegetatie van de oeverzone kan ook tot de berm gerekend worden.
Bermen herbergen ten opzichte van cultuurland een grote variatie aan milieutypen en daarmee een
rijkdom aan planten en dieren. Welke planten voorkomen in bermen hangt af van factoren als
grondsoort, bodemopbouw, microklimaat en storingsinvloeden. In het landelijk gebied vervullen
bermvegetaties een ecologische functie voor tal van planten- en diersoorten.
Slootkanten en waterlopen vormen een broed- en schuilgebied voor een verschillende vogelsoorten
(Patrijs, Waterhoen, Eend, et cetera) en schuilgebied voor verschillende organismen.
Bedreigingen
De eerste 1 à 1,5 meter van de wegberm staat sterk onder invloed van het verkeer (uitlaatgassen,
wegenzout, verdichting door in de berm rijden et cetera). Het afstromende regenwater kan in deze zone
ook zijn vervuild. Vanuit het agrarisch achterland is verontreiniging met bestrijdingsmiddelen mogelijk.
Wegvallen van beheer en te intensief beheer (klepelen) kunnen zorgen voor verruiging van de
vegetatie. Te vroeg maaien van waterlopen en watergangen moet worden afgeraden in verband met
het broedseizoen. Te frequent maaien gaat ten koste van de schuilmogelijkheden. Hetzelfde geldt
wanneer beide oevers tegelijkertijd worden gemaaid.
Gewenste ontwikkeling en beheer
Het onderhoud van wegbermen bestaat uit het maaien, verzamelen en afvoeren van het maaisel.
Afvoeren verschraalt of houdt de voedingstoestand van de bodem in stand. Bij een goed beheer
kunnen bermen een grote ecologische waarde ontwikkelen, zeker omdat ze in tegenstelling tot de
agrarische graslanden extensief worden beheerd.
Het huidige onderhoud van bermen bestaat uit klepelen.
Aanpassing van het bermbeheer kan leiden tot schrale en soortenrijke bermen. Om wensen en
mogelijkheden optimaal op elkaar af te stemmen tegen minimale kosten, is planmatig, doelgericht en
kostenbewust beheer noodzakelijk. Door de opstelling van een bermenbeheerplan kan worden
bekeken op welke plaatsen gemaaid en afgevoerd wordt.
In overleg met de beheerders van watergangen kan een zodanig biotoop worden gecreëerd dat dit
optimaal is voor de aanwezige of gewenste fauna.
Eigendom/onderhoud
Gemeente, Waterschappen.
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