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…We can learn from the past,
But those days are gone…
Mike Portnoy (A Change of Seasons – iii. Carpe Diem), 1995.

You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the
time, but you can not fool all of the people all of the time.
Toegeschreven aan: Abraham Lincoln (1809-1865).
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Voorwoord:
In het voor u liggende boekwerkje, vindt u het resultaat terug van een
aantal weken nijvere graafzucht. Als een eenzame mol opgesloten in de, voor de
enorme liefhebber van boeken en andere gedrukte informatieve uitingen die ik
ben, natuurlijk heerlijk muf ruikende, kerkers van de Koninklijke Bibliotheek te
Den Haag. Zonder één enkel zonnestraaltje op mijn bleke huid en met rooddoorlopen ogen van het lezen van zo vele kranten.
Voordat ik begon met deze media-analyse was mijn algemene gedachte
over krantenonderzoek vrij naief. Een krant is immers overzichtelijk ingedeeld en
je kunt een heleboel bladzijden overslaan omdat ze niet van belang zijn voor het
onderzoek. Maar helaas, de Drentsche Courant bleek helemaal niet zo
overzichtelijk. Vergeet het maar dat je internationaal nieuws en sportnieuws kunt
overslaan, alles staat door elkaar. Gelukkig kwam er in de jaren 70 iets meer
structuur in het geheel; of ik werd langzamerhand handiger in het doorzoeken
van de papieren bergen die voor me lagen.
Een reeks kranten doorzoeken vanaf 1965 tot heden is toch erg leuk om
te doen. Ik neem een duik in het nieuws van jaren geleden en komt van alles te
weten over de recente geschiedenis. Dingen die ik al haast weer vergeten was,
of waarvan ik de exacte data niet meer wist. Dat was mijn gedachte voordat ik
aan mijn taak begon. Totdat ik uiteindelijk beneden in de krantenkelder voor de te
doorzoeken kranten stond. Ik kijk naar links, daar begint de reeks, 1965 in vier
banden. Dat valt mee. Dan kijk ik naar rechts, 2001 in twaalf banden.
Zenuwachtig loop ik steeds sneller langs de rijen met ingebonden kranten. Niet
alleen worden het steeds meer banden per jaar; ze worden ook nog eens steeds
dikker. Moedeloos kijk ik uiteindelijk naar een kleine honderd meter ingebonden
kranten. Uiteindelijk is er maar één oplossing: de eerste jaargang pakken en met
lezen beginnen.
Na zo een dag kranten lezen moest ik daarna altijd weer eventjes wennen
aan de tegenwoordige tijd. Een hele dag zit je tussen Kees Verkerk en Ard
Schenk en de gezondheid van Churchill, Jan Jansen en de Tour, en opeens ben
ik weer in het heden en in de trein onderweg naar huis. Afijn, bijna veertig
jaargangen later, of de eerder genoemde honderd meter ingebonden kranten
later, of, nog meer tot de verbeelding sprekend: twee miljoen pagina’s later, was
ik klaar met zoeken en kon het eigenlijke werk eindelijk beginnen.
Mijn dank is daarom groot dat ik het archief van RTV Drenthe niet kon
betreden. Een groot geluk is wel dat deze regionale omroep beschikt over een
digitaal archief. Waarvan ik wel gebruik mocht maken. Bijzondere dank ben ik
hierbij verschuldigd aan Daphne Müller die mijn vage opdrachten begreep en een
paar dagen later een enorm pak met radio en televisie samenvattingen over mijn
geliefde Drentsche Aa had opgestuurd.
Verder ben ik uiteraard veel dank verschuldigd aan mijn begeleidsters
Severine van Bommel en Esther Turnhout en mijn examinator Freerk Wiersum.
Rob den Boer, januari 2006, Wageningen.
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Samenvatting:
De totstandkoming van het Nationale Beek- en Esdorpenlandschap
Drentsche Aa was geen gemakkelijk proces. Tussen het eerste
beschermingsplan tot aan de uiteindelijke oprichting van het Nationale Beek- en
Esdorpenlandschap Drentsche Aa-gebied ligt een periode van 37 jaar. Vanwege
het grote verzet van verschillende stakeholder groepen én door het lange proces
van overleg dat daarmee gepaard ging.
Een van de aannames in dit rapport is dat de invloed van de regionale
media op het overleg over het Drentsche Aa-gebied van belang is geweest voor
de publieke opinie in Drenthe. Stakeholders krijgen aandacht voor hun
standpunten in de regio en kunnen op die manier ook invloed uitoefenen op de
publieke opinie. Hierbij worden een drietal argumenten onderscheiden: morele,
ervarinsgerichte en objectieve argumenten. Door deze drie soorten argumenten
strategisch te gebruiken kan een stakeholder groep zich op een goede of
strategische manier manifesteren in de media. Diezelfde media kan tegelijkertijd
een grote invloed hebben op de meningsvorming van het publiek. Onder andere
door te kiezen welke stakeholder groepen in het nieuws komen en welke
groepen niet in het nieuws komen; door te beslissen wat belangrijk nieuws is en
wat geen belangrijk nieuws is en door de manier waarop een journalist de
stakeholder groepen benadert.
Uiteindelijk is de totstandkoming van het Nationale Beek- en
Esdorpenlandschap Drentsche Aa een lang proces geweest waarbij steeds meer
stakeholder groepen en steeds andere discussies zorgden voor verdere
vertraging van de uitvoering van het beschermingsplan.
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1. Inleiding:
Voordat uiteindelijk in 2002 het Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap
Drentsche Aa ontstaan is, is er een kleine veertig jaar van getouwtrek geweest
over allerhande, soms grote - soms kleine, problemen. In Drenthe spreken ze
zelf liever over deining om iets. Vanaf het begin, rond 1965, tot op heden is er
druk uitgeoefend door verschillende groepen die een belang claimen in het
overleg over de bescherming van het Drentsche Aa-gebied.
Vanaf 1965 is er veel te doen geweest over de status en de bestemming
van het Drentsche Aa-gebied. In de zestiger jaren komen voor veel agrariërs de
plannen tot bescherming van het gebied compleet uit de lucht vallen (vergelijk:
Drents Landbouwgenootschap; 1967, en bijvoorbeeld bijlage 3: 29-5-1965; p.
73). In 1967 komt dan ook een antwoord uit de agrarische hoek op het rapport
van Staatsbosbeheer, dat op 25 januari 1966 gepresenteerd werd in het
Provinciehuis te Assen. Dit antwoord komt in de vorm van het rapport ‘Deining
om de Drentsche Aa’ (Drents Landbouwgenootschap; 1967). In dit rapport
worden vooral vragen en kanttekeningen geplaatst bij het plan om het Drentsche
Aa-gebied te gaan beschermen. Dit naast een lofzang over de eeuwenoude
verbondenheid en verstrengeling van de Drentse agrariër met de hem
omringende natuur.
In de jaren zeventig en tachtig is er nog steeds veel onduidelijkheid over
het plan bij de verschillende partijen én er is in die periode weinig overleg tussen
de verschillende partijen. Agrariërs vinden dat ze geen bevredigende antwoorden
krijgen en het voortdurend uitstellen van de ruilverkaveling in het gebied wekt
flinke irritatie (zie bijlage 3; pp.73-85). Tegelijkertijd groeit het algemene besef dat
er grote milieuproblemen bestaan in de wereld. Geleidelijk aan ontstaat een
wens tot bescherming van het leefmilieu (zie ook 2.2.; pp. 14-15). Hierdoor
ontstaat een soort omslag periode waarin meer aandacht aan de milieu en natuur
problematiek gegeven wordt.
In de jaren negentig komen uiteindelijk de eerste plannen op tafel om het
gebied een officiële beschermde status te geven. Een projectgroep wordt
opgericht die ervoor moet zorgen dat het Drentsche Aa-gebied een Nationaal
Park wordt. In de projectgroep hebben verschillende stakeholder groepen zitting.
Uiteindelijk wordt in 2002 niet een Nationaal Park maar een Nationaal Landschap
opgericht, het Nationaal Beek- en Esdorpen Landschap Drentsche Aa.
Probleemstelling.
De massamedia speelt een nadrukkelijke rol in het naar buiten brengen
van informatie. Media wordt geacht een objectief beeld te geven van de
actualiteiten (Kussendrager et. al.; 1997). Dit is echter vrijwel nooit het geval. In
de media wordt dus een bepaald beeld geschetst van een actualiteit die gekleurd
kan zijn door de interpretatie van de journalist, de keuze van personen van wie
de informatie wordt verkregen en hetgeen die personen aan informatie
doorgeven (Kussendrager et. al.; 1997).
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Met behulp van een media-analyse kan geprobeerd worden inzicht te
krijgen in de rol die de media heeft gespeeld in de tot stand koming van de
verschillende meningen over het Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap
Drentsche Aa. Iedere groep die een belang heeft in het gebied probeert dit
belang zo goed mogelijk te verdedigen. Een manier om dit te doen is door naar
buiten te treden via de media. Dit kan op twee manieren gedaan worden. Ten
eerste door zelf de media op te zoeken. Ten tweede doordat de media, door
middel van een journalist, de stakeholder groep opzoekt. Daarbij kan de
journalist zelf ook een rol spelen door een keuze te maken met welke partijen de
journalist wil spreken (Scholten; 1982). Het is interressant om te analyseren op
welke manier groepen zich manifesteren in de media en hoe ze geportreteerd
worden in die media.
Om dit te bereiken heb ik gekozen voor de Drentsche regionale media om
het probleem van de totstandkoming van het Nationaal Beek- en
Esdorpenlandschap Drentsche Aa onder de loep te nemen. Het probleem van de
bescherming en het behouden van de Drentsche Aa leeft, of leefde, immers
meer in Drenthe dan in de rest van Nederland. Bovendien is een bijkomend
voordeel van regionale media dat landelijk beleid besproken kan worden op
microniveau, door de doorwerking van het nationale beleid in de regio waarin
deze regionale media opereert. Daardoor zal de bestudering van de regionale
media hopelijk meer en waardevoller resultaat opleveren dan wanneer de
landelijke media wordt doorzocht over dit onderwerp. Een aanname hierbij is dat
ik ervan uit ben gegaan dat veel mensen in het Drentsche Aa-gebied de
regionale media volgen en in het bijzonder de regionale kranten. Het aantal
huishoudens in Drenthe was in 1998 ongeveer 196.000 (de Wit-Ybema; 2002).
Van die 196.000 waren ongeveer 50.000 gezinnen geaboneerd op de Drentsche
Courant (tot april 2002). Dit is ongeveer een op de vier Drentse huishoudens.
Zodoende mag ik voorzichtig aannemen dat een kwart van de bevolking van
Drenthe de Drentsche Courant in de gelegenheid is geweest om de Drentsche
Courant te lezen. Uiteraard weet ik hierdoor nog niets over het exacte aantal
huishoudens met een abonnement op de Drentsche Courant in het Drentsche
Aa-gebied.
Ik heb voor dit opnderzoek de drie traditionele mediabronnen: kranten,
radio en televisie gebruikt. Voornamelijk door het minder vluchtige karakter van
deze drie bronnen maar ook, en daarvoor waren de kranten noodzakelijk, voor
het verkrijgen van een beeld van het probleem vanaf het begin van de
beschermingsplannen voor het Drentsche Aa-gebied. Vanaf ongeveer 1965 dus.
Helaas kan de verkregen informatie voor de radio en de televisie alleen ter
illustratie gebruikt worden. De toegezonden samenvattingen waren voor een
goede analyse te summier. Ik heb ze echter opgenomen voor een iets completer
totaalbeeld van de problemen rond het Drentsche Aa-gebied in de jaren
negentig.
Allereerst is het doornemen van de jaargangen kranten gebruikt om een
tijdslijn te kunnen opstellen, met daarin de belangrijkste gebeurtenissen rond het
Drentsche Aa-gebied. Daardoor is deze tijdlijn voornamelijk geconstrueerd uit de
gegevens die gevonden zijn tijdens het krantenonderzoek.
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Daarop volgt een uiteenzetting over de onderlinge samenhang van de
stakeholder groepen. Welke stakeholder groepen zijn bij welke gebeurtenissen
betrokken en hoe staan de stakeholder groepen tegenover het plan over het
Drentsche Aa-gebied? Wat zijn de belangen van de verschillende groepen en
hoe worden deze stakeholder groepen geportreteerd in de media? Door middel
van een Stakeholder-analyse worden de stakeholder groepen geanalyseerd op
hun wil tot medewerken of tegenwerken.
Ten slotte volgt een inhoudsanalyse over de argumenten die de
verschillende stakeholder groepen gebruiken. Met behulp van de geconstueerde
tijdslijn kan bepaald worden of opinies en argumenten van de verschillende
stakeholder groepen veranderen in de loop van de tijd.
Onderzoeksvragen.
De hierboven beschreven moeilijkheden wil ik onderzoeken aan de hand
van de volgende onderzoeksvragen:
1. Wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen in het Drentsche Aagebied, zoals die verwoord zijn in de gebruikte regionale media?;
2. Welke stakeholders treden, in de media, op de voorgrond bij deze
gebeurtenissen in het Drentsche Aa-gebied?;
3. Wat voor soort argumenten gebruiken deze stakeholders in de
media?;
4. Hoeveel invloed verkrijgen de verschillende stakeholdergroepen
door in de media te verschijnen?;
5. Is er een verschil in stakeholders, argumentatie en invloed op te
merken, in de media, in de loop van de tijd?
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2. Context:
In de hieronder volgende paragrafen zal allereerst een uiteenzetting over
het gebied volgen (2.1.) met daarin de ontstaansgeschiedenis van het beekdal,
het gebied, zoals het is afgebakend voor mijn onderzoek en het belang van het
gebied voor de omgeving.
In paragraaf 2.2. ga ik verder in op het ontstaan van het beekdal de
Drentsche Aa. Terwijl in paragraaf 2.3. het belang wordt weergegeven dat de
verschillende stakeholder groepen hebben in het gebied.
Een uitgebreider overzicht van de belangrijkste groepen in het overleg
over het op te richten park (Staatsbosbeheer, het ministerie van LNV, provinciale
en gemeentelijke overheden, de verschillende waterschappen en de agrarische
vertegenwoordiging) wordt gegeven in bijlage 2 (pp. 68-72). Met daarbij een
toelichting op andere, meer op één specifiek onderwerp gerichte - of op een
beperkt aantal onderwerpen gerichte, stakeholder groepen.

2.1. Locatie.
Allereerst is een kleine orientatie op het gebied gewenst. Het Drentsche
Aa-gebied is gelegen in het noorden van Drenthe, op het noordelijk deel van het
Drents Plateau (zie kaart 1; pagina 12). Voor de gehele loop van het beekdal
moet er een stukje in de provincie Groningen aan dit gebied geplakt worden. Het
beschermde gebied stopt netjes bij de grens tussen Groningen en Drenthe (zie
kaart 2; p. 13).
Het gebied ligt, op de kaart gezien, als een driehoek tussen de plaatsen
Assen, Gieten en Glimmen. Volgens de organisatie die het beheer voert over het
Nationale Landschap is het gehele gebied ongeveer 10.000 hectare groot. Eén
derde van dit gebied wordt beschouwd als landschapspark (N.B.E.L. Drentsche
Aa; 2004).
Van Wijk, van Vliet en van Blitterswijk nemen als uitgangspunt 10.600
hectare voor het gehele (potentiële) Nationale Landschap (2003). Het
beheersplan voor het Drentsche Aa-gebied (1990) spreekt over circa 30.000
hectare voor het gehele stroomdal van de Drentsche Aa.
In dit onderzoek ga ik uit van de door de beheersorganisatie (1990)
bepaalde begrenzing van het gebied. Ook de gebieden zonder de Nationale
Landschap status reken ik hierbij. Dit vooral omdat voor het hele gebied
bepaalde beperkende maatregelen gelden en omdat er een grote interactie is
tussen het als Nationaal Landschap aangewezen gebied en de omliggende
gebieden. Wat er aan beide zijden van deze grens gebeurt is van belang voor
veel bewoners in het Drentsche Aa-gebied.
Zoals hierboven beschreven ligt het Drentsche Aa-gebied in een soort
driehoek in het noorden van Drenthe. Het gebied is verdeeld over drie
gemeenten (zie kaart 1; p. 12). De gemeenten Assen, Tynaarloo en Aa en
Hunze. In bijlage 1 (p. 67) is een overzicht opgenomen met een ruwe schatting
van het aantal mensen dat in het Drentsche Aa-gebied woont. De stad Assen zelf
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ligt net aan de rand van het gebied en is derhalve niet meegerekend. Alleen het
gehuchtje Loon, behorend tot die gemeente, ligt in het bedoelde gebied. Helaas
heb ik geen gegevens over het inwoneraantal van dit gehucht.
De meeste van de inwoners wonen buiten het gebied dat als Nationaal
Landschap is aangewezen, maar ook binnen het Nationale Landschap komt
bewoning voor. Dit is uniek voor de constructie van het Nationale Landschap
omdat binnen een Nationaal Park tot dan toe geen bewoning en landbouw
geïntegreerd was (Veerman; 2002). Veel van deze dorpen en gehuchten zijn van
belang voor het cultuurhistorische landschap, omdat veelal de oude vorm van het
dorp bewaard gebleven is. Het gebied is niet heel dichtbevolkt maar er vindt
naast bewoning meer menselijk handelen plaats in het gebied dan in een
Nationaal Park in strictere zin.
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Kaart 1: Provincie Drenthe. Vetgedrukt de gemeenten na de gemeentelijke herindeling.
Dungedrukt de oude gemeentegrenzen voor de gemeentelijke herindeling van 1998 (Provincie
Drenthe; 2004).
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Kaart 2: Drentsche Aa-gebied. Binnen de stippellijntjes: het gehele stroomgebied. Binnen de
doorgetrokken lijnen: het Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap (Provincie Drenthe; 2004).
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2.2. Ontstaan en belang van het beekdal Drentsche Aa.
De beekdalen van het stroomdal van de Drentsche Aa zijn ontstaan
doordat het terugtrekkende ijs van de voorlaatste ijstijd (het Saalien) die dalen
uitgesleten heeft. De beekdalen voeren het water van het beekdalsysteem van
de Drentsche Aa af van het Drents Plateau richting het noorden. De beken
stromen langzaam door het geleidelijke verloop van het hoger gelegen plateau
naar de lager gelegen gronden en meanderen flink (v.d. Linden & Nijmeijer;
2003).
De ontwikkeling voor agrarisch gebruik van het beekdal komt op als in de
middeleeuwen het potstalsysteem wordt ontwikkeld.Ik spreek hierboven, en
hierna, over het beekdal van de Drentsche Aa in enkelvoud. Ik bedoel hiermee
het gehele systeem van beekjes en loopjes waaruit het gebied bestaat. Voor het
gemak voeg ik die samen tot ‘het beekdal’, namelijk het beekdal van de
hoofdstroom, de Drentsche Aa.
Dankzij armoede en de daaruit volgende lage bevolkingsdruk, bleef het
beekdal in een redelijk natuurlijke staat. In het verontwaardigde ‘Deining om de
Drentse Aa’, als reactie op het gedachtenplan tot bescherming van het Drentsche
Aa-gebied van de Vroome komt in de bijlagen slechts een bescheiden lijstje voor
van kanalenaanleg ten behoeve van de veen-expoitatie en van ontginningen in
de laatste eeuwen (D.L.G.; 1967). Het beekdal werd al door de Vroome geroemd
om zijn tamelijk ongeschonden karakter. Dat ongeschonden karakter van het
beekdal moest dan ook de belangrijkste reden tot bescherming van dit gebied
zijn. Het unieke karakter van het beekdal, maakt het een waardevol gebied.
Daarnaast bestaat er een gevarieerde flora en fauna. Tenslotte is de interactie
tussen agrariër en natuur een bijzonderheid, omdat gebruik van het gebied door
de mens niet heeft geleid tot een massaal rechttrekken van de beken.
Verschillende delen van de beek slingeren nog steeds door het landschap.
Begin jaren zeventig komt er een omslagpunt waarin het besef van de
bescherming van de natuur opkomt. Algemeen wordt, mede door bijvoorbeeld de
autoloze zondagen ten gevolge van de olieboycot door Arabische landen, die de
afhankelijkheid van de westerse beschaving van olie pijnlijk duidelijk maakt, een
ander voorbeeld is het schrikbeeld van de ‘dode’ Rijn, door het lozen van
chemicalië. Het belang van een ‘gezonde’ leefomgeving wordt hierdoor actueel.
In de jaren tachtig is vooral de waterkwaliteit een belangrijk onderwerp.
Door, vooral, landbouwgif komt de drinkwatervoorziening voor de stad Groningen
in gevaar. In feite is deze aandacht een regionale uitloper van de verhoogde
milieubewustheid die uit de krantenartikelen spreekt van de jaren zeventig.
Vanaf de jaren negentig komen Nationale Parken in zwang en gaat de
‘deining’ in het noorden van Drenthe over de inrichting van een Nationaal Park in
het Drentsche Aa-gebied. Vlak voor de beslissing tot oprichting van een
Nationaal Park in het Drentsche Aa-gebied, is in Drenthe het eerste Nationale
Park van de provincie ingesteld: het Nationaal Park Dwingelderveld. In 1996
wordt begonnen met de oprichting van een tweede Nationaal Park in Drenthe,
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het Nationaal Park Drents-Friese Wold (van Wijk, van Vliet en van Blitterswijk;
2003). Typerend is dat beide parken nadat ze vijf jaar de status Nationaal Park in
Oprichting hebben gehad, uiteindelijk ook de status Nationaal Park verkrijgen.
Over het Drentsche Aa-gebied wordt uiteindelijk nog weer eens dubbel zo lang
overlegd. Uiteindelijk is een nieuwe constructie, die van Nationaal Landschap,
het resultaat van dit uitvoerige overleg. In paragraaf 5.1. (pp. 29-35) kom ik
uitvoerig terug op de ontwikkeling van het beeld over het Drentsche Aa-gebied,
zoals het geschetst wordt in de Drentse media.

2.3. Belang van het beekdal voor de verschillende
belanghebbenden.
Duidelijk is dat er verschillende partijen zijn die elk een andere inrichting
van het gebied voor ogen hebben. Hierdoor komen de verschillende partijen
regelmatig met elkaar in conflict. De agrariërs zien de beperkingen van de
natuurfunctie niet zo zitten en de recreatieve functie die er moet komen staat ze
ook niet zo aan, vooral door de gevreesde inbreuk op hun privacy en de
mogelijke schade op hun grondgebied aangebracht door wandelaars. Het
financiële aspect vormt door de beperkingen om als agrariër je bedrijf te
ontwikkelen misschien wel een groter probleem. De mogelijkheden om een
levensvatbaar agrarisch bedrijf te voeren, zonder compensatie, wordt vanaf het
begin betwijfeld (D.L.G.; 1967).
Ook gemeenten hebben, vooral de eerste jaren, moeite met de
natuurfunctie omdat het de bestemmingsplannen van de gemeenten beperkt. In
de meeste gevallen moesten de bestemmingsplannen zelfs gewijzigd worden om
niet in conflict te komen met de bescherming van het gebied.
Rond 1991, dus een jaar voor de totstandkoming van het Nationaal Park
in oprichting, hebben alle, dan nog zes, betrokken gemeenten hun
bestemmingsplannen aangepast op het beschermen van de landschappelijke en
cultuur-historische waarden (Ged. St. Dr.; 1991). De gemeente Rolde duidt zijn
buitengebied in het bestemmingsplan aan als landschapsreservaat, agrarisch
gebied met landschappelijke waarde en bufferzone voor de Drentsche Aa. De
gemeente Assen benoemt het als agrarisch gebied met landschappelijke en
natuurwetenschappelijke waarde en benoemt het als natuurgebied. De gemeente
Anloo geeft de bestemming landschapsreservaat en de gemeente Vries geeft het
gebied dezelfde status als de gemeente Assen. Tot slot geeft de gemeente Eelde
zijn betreffende gebieden de naam: gebied met cultuur-historische waarde (Ged.
St. Dr.; 1991).
Hieronder volgt een korte opsomming van de verschillende groepen
belanghebbenden in het gebied die ook zitting hebben in het overlegorgaan
Drentsche Aa. Er zijn een aantal grote groepen en een aantal kleinere groepen
aanwezig in het overlegorgaan Drentsche Aa. Dit zijn:
• Provincie Drenthe;
• Gemeente Assen;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemeente Tynaarloo;
Gemeente Aa en Hunze;
Waterschap Hunze en Aa’s;
Staatsbosbeheer;
Natuurmonumenten;
Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie (NLTO);
Waterbedrijf Groningen;
Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD);
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid
(LNV).
Deze elf groepen profileren zich in meerdere of mindere mate ook in de Drentse
media. Naast deze groepen zijn er nog een aantal andere stakeholder groepen
die in de Drentse media aan het woord komen over het Drentsche Aa-gebied.
Voor een uitgebreidere beschrijving van de verschillende stakeholder groepen
verwijs ik naar bijlage 2 (pp. 68-72).
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3. Theoretisch kader:
Hieronder staan de meest belangrijke begrippen voor mijn onderzoek
beschreven. Als eerste punt definieer ik wat media is en wat media kan
betekenen voor bepaalde stakeholdergroepen (3.1.). Via een media-analyse zijn
stakeholdergroepen geidentificeerd en beschreven en is beschreven hoe die
groepen omgaan met de mogelijkheid om invloed uit te oefen via die media. Dit
vooral omdat de inhoudsanalyse voor het grootste deel gebaseerd is op de
manier waarop stakeholdergroepen zich uiten in de diverse media. Ten tweede
definieer ik stakeholdergroepen (3.2.). Diverse stakeholder groepen zijn
belangrijk in het debat over het beschermingsplan voor de Drentsche Aa. Ten
derde de verschillende argumenten die stakeholdergroepen kunnen gebruiken
om hun standpunt te uiten in de media (3.3.). Als laatste geef ik aandacht aan het
begrip invloed (3.4.). Hoe wordt invloed verkregen en op welke manier kun je
invloed gebruiken?

3.1. Media.
De rol van media in het ontwikkelen van een opinie over een bepaald
onderwerp is erg belangrijk. Zo vind er allereerst een selectie plaats van wat wel
en wat niet in een krant of andere vormen van media komt (Kussendrager et. al.;
1997). Er is dus veel nieuws dat niet in een krant of in andere media terecht
komt. Voor regionale media is een bijkomend geval dat landelijk beleid
besproken kan worden op microniveau, dat is, op de doorwerking van dat beleid
voor de regio waarin deze media opereert (Kussendrager et. al.; 1997).
Vaak komen stakeholder groepen en andere groepen in de media aan het
woord via een woordvoerder. Deze woordvoerder uit dan de visie van die
bepaalde groep. De media heeft echter een groot aandeel in hoe een groep of
persoon naar voren komt. Vooral door de wijze waarop het nieuws gebracht
wordt. In het algemeen wordt eerst het nieuws gemeld, dan volgt de toelichting
en daarna meer bijzonderheden, feiten en voorbeelden (Kussendrager et. al.;
1997). Op regionaal niveau is het tevens erg belangrijk dat er nauwkeurig
gewerkt wordt omdat veel lezers de situatie ter plaatse zeer goed kennen
(Kussendrager et. al.; 1997).
Media kan erg belangrijk zijn in de vorming van meningen van mensen
over bepaalde groepen. Een journalist, reporter of interviewer zal moeten streven
naar objectiviteit. Dit is erg moeilijk omdat mensen zich eerder identificeren, en
makkelijker positievere feiten over zo iemand de wereld in sturen, met personen
die ze sympatiek vinden dan met onsympatieke personen (Kussendrager et. al.;
1997). Een hiermee samenhangend idee is de relatieve aandacht die aan een
nieuwsitem wordt besteed. Scholten (1982, p. 56) noemt die relatieve aandacht
de voor een bepaalde nieuwssoort aanwezige verhouding tussen de aandacht
voor de desbetreffende nieuwssoort en de totale aandacht van een bepaalde
mediavorm. Waarbij belangrijk is wat het (veronderstelde) belangstellingspatroon
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is van de gebruikers van een bepaalde mediavorm en de ideologische
opvattingen die een redactie als uitgangspunt hanteert (Scholten; 1982, p. 56).
Doordat er geen sprake kan zijn van absolute volledigheid staat ook de
term objectiviteit onder druk. Immers, elke objectieve verslaggeving wordtbij
voorbaat onmogelijk door de nieuwsselectie vooraf (Scholten; 1982). Anders dan
Kussendrager vind Scholten dat objectiviteit een lastiger begrip is, mede omdat
Kussendrager meer uitgaat van de inhoudelijke objectiviteit en de gewenste
integriteit van de journalist. Scholten begint met het begrip objectiviteit al bij de
selectie van welk nieuws belangwekend genoeg is om gepubliceerd te worden
(1982, pp. 83-85).
Een laatste punt dat Scholten noemt is de weergave van de werkelijkheid
die de media geeft. Media zelf kan een beeld van de werkelijkheid creeren. Maar
van belang is ook de hoeveelheid informatie over een bepaalde gebeurtenis en
of, en hoe, die wordt weergegeven in de media. Door al deze selecties is het de
vraag in hoeverre bepaalde groepen bevoordeeld of benadeeld worden doordat
ze veel of weinig ruimte krijgen in de media om hun standpunten te benadrukken.
Voor dit onderzoek is de media van zeer groot belang. In dit geval de
regionale media. Zoals hierboven beschreven heeft regionale media een
belangrijke functie in het ‘vertalen’ van overheidsbeleid naar het micro-niveau
van de streek waarin de regionale media werkt. In dit geval maken de Drentse
media naast de streekgebonden nieuwsuitingen ook het overheidsbeleid dat
moet worden uitgevoerd in de provincie bekend.
Voor dit onderzoek werkt het beter om met regionale media te werken
omdat die media ingaan op de praktische problemen die zich voordoen in het
gebied zelf en omdat die media meer aandacht heeft voor gedetailleerdere
problemen in het gebied. Of zoals Kussendrager et. al. (1997) het omschreef:
voor een regionale krant is zulk regionaal nieuws van grotere nieuwswaarde dan
voor een landelijke krant.

3.2. Stakeholders.
Over wat een stakeholder is bestaat geen eensgezindheid. Een
stakeholder is een groep of een individu, georganiseerd of niet, die eenzelfde
algemeen belang hebben in een bepaald onderwerp of een bepaald systeem
(Grimble & Wellard; 1997). Een andere opvatting is dat personen, groepen,
buurten, organisaties, instituten, samenlevingen en zelfs de natuurlijke omgeving
een stakeholder kunnen zijn of ze kunnen een potentiële stakeholder zijn
(Mitchell et. al.; 1997). Dus iedereen en alles dat van belang is in een
samenleving is een potentiele stakeholder.
Een van de eerste, brede, definities van een stakeholder is de definitie van
Freeman (1984): “A stakeholder in an organisation is (by definition) any group or
individual who can affect or is affected by the achievement of the organisation’s
objectives”. De kritieken op deze definitie komen vaak neer op de weidsheid
ervan, oftewel, je sluit nauwelijks een groep of persoon uit. Sommige
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onderzoekers staan een minder brede definitie voor. Een daarvan is de definitie
van Clarkson (1994) die stelt dat een stakeholder een zeker risico moet dulden,
of dat nu gewild of ongewild is: “Voluntary stakeholders bear some form of risk as
a result of having invested some form of capital, human or financial, something of
value, in a firm. Involuntary stakeholders are placed at risk as a result of a firm’s
activities. But without the element of risk there is no stake” (Clarkson; 1994). Een
derde definitie, met het accent op de invloed die de stakeholder kan hebben op
het proces komt van Starik (1994): “Stakeholders are those who are or might be
influenced by, or potentially are influencers of, some organisation”. Het grootste
verschil tussen de ‘brede’ visie en de ‘smallere’ kijk op wat een stakeholder is, is
dat bij een ‘brede’ definitie het accent ligt op de macht van de stakeholder om
invloed uit te oefenen op de beleidsvoering terwijl bij de ‘smalle’ visie het
zwaartepunt ligt op de legitimiteit van de aanspraken die gemaakt worden op de
invloed die je wilt hebben. Een nadeel van de ‘brede’ opvatting van een
stakeholder is dat bijna iedereen, in het geval van dit onderzoek iedereen die
maar enigszins een belang heeft in het Drentsche Aa-gebied, beïnvloed wordt of
zelf anderen beïnvloed. Dit maakt het proces enorm complex (Mitchell et. al.;
1997).
Om het begrip stakeholder verder te verklaren achten Savage et. al.
(1991) twee dingen noodzakelijk: 1. de stakeholder moet aanspraken kunnen
maken, en 2. de stakeholder moet de mogelijkheid hebben om invloed uit te
oefenen. Maar dit werkt verwarrend omdat de aanspraken op iets, redelijk
kunnen zijn maar de aanspraken kunnen ook niet redelijk zijn. Degene die
ergens aanspraak op maakt kan soms wel maar soms ook niet, daadwerkelijk
invloed uitoefenen op de gang van zaken (Mitchell et. al.; 1997). Zo worden
degenen die geen invloed hebben uitgesloten als stakeholder en ook diegenen
die nergens aanspraak op maken maar wel degelijk te maken kunnen hebben
met de uitvoering van het beleid.
Banville et. al. (1998) gaan er van uit dat een stakeholder een financieel of
persoonlijk belang heeft in het systeem. Dit belang kan op drie manieren op de
voorgrond treden:
1) doordat het belang het proces probeert te beïnvloeden;
2) doordat het belang door het proces beïnvloed wordt;
3) doordat de belangen beïnvloeden én de belangen weer zelf beïnvloed
worden.
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Een verder onderscheid wordt
gemaakt door de verschillende
stakeholders die onderscheiden
worden. Zo onderscheiden Banville
et. al. (1998) de ‘standard
stakeholders’ die beïnvloed worden
door de problemen, er invloed op
uitoefenen én participeren in het
zoeken naar een oplossing.
‘Fiduciary stakeholders’ zijn
stakeholders die als een soort
woordvoerder optreden voor een
persoon of groep. Deze
stakeholders worden niet zelf, of
nog niet zelf, geconfronteerd met de
gevolgen van het proces. De laatste
groep zijn de ‘silent stakeholders’.
Deze hebben geen directe controle
over de gang van zaken maar
hebben wel te maken met de
gevolgen.
Hieronder volgt een tweetal
manieren om stakeholders te
identificeren. Een uitgebreide
methode hiervoor is die van Mason
& Mitroff (1981; p. 43) die via zeven
Figuur 1: Savage et. al. ‘s (1991) typologie van
stappen tot een uitputtende reeks
stakeholders.
van stakeholdertypen komen. Hierbij
worden de volgende stappen gevolgd:
1) ‘Imperative’, waarbij degenen die aangegeven hebben dat ze een belang
hebben in het onderwerp worden onderscheiden;
2) ‘Positional’, onderscheid diegenen die een belang hebben vanwege de
positie die ze bekleden;
3) ‘Reputational’, deze procedure gebruikt mensen met veel kennis over het
onderwerp, door te vragen wie volgens henzelf de stakeholders zijn;
4) Met ‘social participation’ wordt een lijst opgezet van diegenen die
deelnemen aan activiteiten die gerelateerd zijn aan het onderwerp;
5) ‘Opinion leadership’, deze procedure identificeert diegenen die de opinie
van de verschillende stakeholders kunnen beïnvloeden;
6) ‘Demographic’, hiermee worden stakeholders onderscheiden op
demografische kenmerken als ras, sekse en leeftijd, dit alleen als het
relevant is voor het onderwerp;
7) ‘Organizational’, waarbij onderzocht wordt wie er belangrijk zijn in en voor
een organisatie, zoals bijvoorbeeld klanten, werknemers en leveranciers.
Op deze manier kan er een haast oneindige lijst van verschillende stakeholders
ontstaan. Savage et. al. (1991) komen met vier verschillende klassen van
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stakeholders (zie figuur 1, p. 20), gebaseerd op twee dimensies: de potentiële
bedreiging en de potentiële medewerking die uitgaat van de stakeholders.
Voor dit onderzoek heb ik me voor het definieren van de stakeholders
voornamelijk gebaseerd op de indeling in klassen zoals beschreven door Savage
et. al. (1991). Door het gebruik van diverse regionale media kan goed
geanalyseerd worden of een stakeholdergroep bereid is mee te werken met het
beschermingsplan voor de Drentsche Aa of dat een stakeholdergroep zulke
tegenovergestelde belangen heeft dat het een bedreiging kan zijn voor dit
beschermingsplan.
De indeling van Banville et. al. (1998) met het accent op invloed en macht
is in dit geval te nauw omdat in de analyse het accent voornamelijk gelegd is op
de verschillen tussen de stakeholdergroepen. Hierdoor is het moeilijker te
bepalen welke stakeholdergroepen meer macht hebben of welke
stakeholdergroepen meer invloed kunnen uitoefenen in het beschermingsplan
voor het Drentsche Aa-gebied. Ik heb door middel van een media-analyse een
poging gedaan om de verschillende stakeholdergroepen te identificeren en met
behulp van een stakeholder-analyse getracht deze stakeholdergroepen onder te
brengen in aparte kaders waarbinnen deze groepen in het proces functioneren.
In mijn keuze om stakeholdermatrices te gebruiken was het belangrijkste
idee hierachter dat door middel van stakeholdermatrices voor de drie door mij
gebruikte perioden de verandering in de standpunten van de verschillende
stakeholder groepen duidelijk kunnen worden gemaakt. Daar komt bij de
mogelijkheid om te laten zien wanneer andere stakeholder groepen aan de
discussie mee gaan doen. Niet alle stakeholder groepen die nu
vertegenwoordigd zijn, bijvoorbeeld in de Werkgroep voor het Drentsche Aagebied, waren vanaf het begin vertegenwoordigd in de media of bestonden nog
niet op dat moment.
In mijn stakeholdermatrices stel ik de typologie, uitgewerkt door Savage
et. al. (1991) centraal. In deze typologie staat het identificeren van
stakeholdergroepen centraal door middel van de mogelijke bedreiging die een
groep uitoefent op een organisatie en van de mogelijke medewerking die een
groep op een organisatie kan hebben. In dit geval is de gedachte organisatie het
plan tot bescherming van het Drentsche Aa-gebied, dat later overging in het
oprichten van een Nationaal Park en uiteindelijk leidde tot het huidige Nationale
Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa.
In de vier kwadranten van de matrices worden de verschillende groepen
geplaatst. In het eerste kwadrant staan de groepen die Savage et. al. (1991)
ondersteunend noemen. De strategie van deze groepen is om betrokken te zijn
bij het gehele proces dat doorlopen moet worden om tot overeenstemming te
komen met elkaar om tot een oplossing te komen voor het gebied.
In het tweede kwadrant worden de groepen geplaatst die een marginale
plaats innemen in het gehele proces. Ze vormen een lage bedreiging voor de
voortgang van het proces en ze hebben een lage wil tot medewerking met het
proces. Zulk soort groepen gebruiken een strategie van toezicht houden op de
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gang van zaken in het plan maar zullen niet snel ingrijpende acties nemen, of
kunnen nemen, om aandacht voor hun standpunt te verkrijgen.
Het derde kwadrant is gereserveerd voor de groepen met een hoge kans
op bedreiging voor het totstandkomingsproces van het beschermingsplan voor
de Drentsche Aa. Ze hebben een lage wil tot medewerking en vormen een grote
bedreiging voor het plan. Deze groepen zijn weinig bereid tot medewerking. Ze
gebruiken de verdediging tegen het plan als hun strategie.
Het laatste kwadrant wordt gevormd door de groepen met een hoge wil tot
samenwerking maar die ook een grote bedreiging vormen voor de voortgang van
het proces. Dit soort groepen zijn belangrijk omdat de kans bestaat dat als het
overleg vastloopt deze groep dan ook behoorlijk dwars kan gaan liggen.
Samenwerking met de andere groepen beheerst de algemene tendens van
groepen in dit kwadrant.

3.3. Argumenten.
In elk debat, in elke woordenwisseling en elk meningsverschil worden
verschillende argumenten gebruikt om de ander te overtuigen van zijn of haar
ongelijk of het gelijk en de juistheid van de eigen stelling of opinie. Maar niet elk
argument is even sterk of objectief gezien juist. Op allerlei manieren gebruiken
groepen of mensen argumenten om het eigen standpunt kracht bij te zetten.
Er bestaan verschillende soorten argumenten. Zo onderscheid Neuvel
(2003) drie typen argumenten: ervaringsgerichte argumenten, objectiverende
argumenten en het morele argument.
Een ervaringsargument is sterk persoonsgebonden en gebaseerd op
eigen ervaringen of op ervaringen van anderen. Moeilijkheid met een
ervaringsgericht argument is dat het gaat om een persoonlijk gevoel. Zo een
persoonlijk gevoel is in veel gevallen niet gemakkelijk te weerleggen. Het is in
ieder geval moeilijk om een persoonlijk gevoel van een ander te veranderen door
argumenten.
Objectiverende argumenten leggen het accent op het objectieve en
externe karakter van het argument. Personen die deze argumenten gebruiken
verwijzen veelal naar wetenschappelijk onderzoek, empirische feiten, wetten of
beleid. Deze ‘objectieve’ argumenten hoeven niet als zodanig ervaren te worden.
Vaak wordt de waarde van het ene ‘objectieve’ onderzoek in twijfel getrokken
door het andere ‘objectieve’ onderzoek. Of het onderzoek kan weer op zeer veel
verschillende manieren worden geinterpreteerd.
Het laatste type argument is het morele argument. Dit type argument
verwijst naar ethische waarden, overtuigingen of principes. Met een moreel
argument wordt getracht de ander te overtuigen door te laten zien hoe problemen
op een fatsoenlijke manier zouden moeten worden aangepakt.het verschil tussen
dit laatste argument met de twee bovenstaande argumenten is dat op het laatste
argument het accent ligt op het handelen van de personen.
Volgens Neuvel (2003) is geen van de drie typen argumenten krachtig
genoeg om daadwerkelijk de andere partijen te overtuigen en op een ander

22

standpunt te brengen. Het belangrijkste, hierin, is dat het voor een
stakeholdergroep van belang is om hun eigen belang of positie zo goed mogelijk
neer te zetten. De typering van argumenten in de media is belangrijk omdat de
standpunten in de media gebruikt kunnen worden om de eigen groep zo krachtig
en zo positief mogelijk neer te zetten.

3.4. Invloed.
In algemene zin versta ik voor dit onderzoek onder invloed de mediaaandacht die diverse stakeholder groepen gebruiken om mensen te kunnen
beïnvloeden. Stakeholder groepen, of in ieder geval de meeste stakeholder
groepen, willen van elke mogelijkheid gebruik maken om een grote groep
mensen te bereiken.
Met de media-aandacht kan geprobeerd worden om meer begrip, of zelfs
een soort van draagvlak, te kweken voor de eigen standpunten. Om deze invloed
over te brengen is het zaak om te kunnen voorspellen hoe mensen reageren op
de overgebrachte boodschap. Klandermans (1992) beschrijft hoe je, tot op
zekere hoogte, kunt verwachten op welke manier mensen benaderd moeten
worden om een mediaboodschap over te brengen. Het publiek moet weten dat er
een probleem is en hoe en waarom dat probleem is ontstaan. Als het publiek min
of meer overtuigd is dat er een probleem bestaat, dan is het gemakkelijker om
datzelfde publiek te overtuigen van een, door een stakeholder groep
uitgedragen, standpunt. Naast het bewust worden van het probleem is het
belangrijk dat het publiek goed geïnformeerd wordt (feiten kent over het
probleem), dat er een emotionele binding bestaat (of ontstaat) met het onderwerp
en het belang wordt ingezien van het omschreven probleem (Staats et. al.;
1996). Als er geen emotionele binding bestaat met het onderwerp is het erg
waarschijnlijk dat een media-uiting vrijwel geen effect heeft (Klandermans; 1992).
O’Keefe (2002) geeft een hele ris aan beïnvloedingen die de ontvanger
een positievere houding ten opzichte van het besproken onderwerp kunnen
geven. Hieronder verstaat hij: de stemming die de ontvanger heeft en de mate
waarin de houding van de ontvanger is gebaseerd op een mix van positieve en
negatieve elementen én de aanwezigheid van verschillende bronnen met
verschillende argumenten. Of een boodschap aankomt, hangt dus niet alleen af
van de vorm waarin je die boodschap giet maar ook van de gemoedstoestand
van de ontvanger heeft grote invloed. Alleen is dit moeilijker te beïnvloeden.
Om een breed publiek zo goed mogelijk te kunnen overtuigen van je
standpunten geeft O’Keefe (2002) een zestal strategieën waarmee geprobeerd
kan worden een publiek te overtuigen.
1. probeer een nieuwe, opmerkelijke opinie over het onderwerp te
uiten;
2. probeer om een bestaande positieve gedachte te vergroten;
3. probeer om de geloofwaardigheid van een bestaande positieve
gedachte te benadrukken;
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4. probeer om een bestaande negatieve gedachte minder ongunstig
over te brengen;
5. probeer om een negatieve overtuiging te verminderen door het
tegenovergestelde te beweren;
6. probeer de overtuigingen die een publiek heeft zo te veranderen
dat het lijkt of er opmerkelijke veranderingen in die opvatting zijn
gekomen.
Op deze wijzen kan een woordvoerder proberen de boodschap van de
stakeholder groep zo goed mogelijk over te brengen.
Voor dit onderzoek is vooral de manier waarop invloed gebruikt wordt in
de vorm van argumentatie van belang. Omdat ik de invloed van een
nieuwsbericht onderzocht heb op de vorm van de argumenten die daarin gebruikt
worden. Aangezien het erg moeilijk te bepalen is wat de impact is van de
artikelen en uitzendingen heb ik me in dit onderzoek beperkt tot het bepalen van
de relatieve invloed die een stakeholder groep kan hebben door in de media te
verschijnen met zijn argumenten. Invloed is hierin dan of een stakeholder groep
in de media verschijnt en of dit met een zekere regelmaat gebeurt of dat het
slechts om een enkele keer gaat.
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4. Methode en technieken:
Hieronder beschreven staan de belangrijkste methoden en technieken die
zijn gebruikt voor de uitgevoerde media-analyse. Ten eerste is het geheel
uitgevoerd als casestudy (4.1.). Dit maakt enigszins verschil voor de uitvoering
van de analyse. In de volgende paragraaf (4.2.) ga ik in op de Kwalitatief
Interpreterende Inhoudsanalyse waarmee voor een groot deel de
argumententheorie en de media-analyse worden uitgewerkt. De laatste paragraaf
(4.3.) geeft, in het kort een opsomming van de precieze aanpak die heeft geleid
tot deze scriptie.

4.1. Casestudy.
Een casestudy is een idiografische (het eigene, unieke van een situatie,
wordt beschreven, waarbij wel regelmatigheden maar geen wetmatigheden
worden verondersteld) manier om, bijvoorbeeld, een individu, een groep of een
samenleving te bestuderen. Op deze manier kan over een bepaalde gebeurtenis
in een bepaald gebied een overzicht geconstrueerd worden. Het belangrijkste
aspect hierin is het beschrijven van wat onderzocht is (Babbie; 1998).
Een casestudy is gericht op een evaluatie of diagnose van een speciale
situatie of om een specifieke hypothese te toetsen. Er wordt gezocht naar
verbanden en structuren die bestaan tussen de verschillende elementen van de
case (Wester et. al.; 1995).
De hierboven al eerder aangehaalde Wester et. al. (1995) onderscheiden
twee bijzondere kenmerken aan een casestudy. Ten eerste is een casestudy een
onderzoekstype waarbij men één case of meerdere cases diepgaand bestudeert
in zijn of hun context. Ten tweede kan een casestudy niet geïdentificeerd worden
met één enkele onderzoekstechniek, maar moet het beschouwd worden als een
onderzoekstype. De verschillende elementen in een case kunnen niet gezien
worden als losse onderdelen die apart kunnen worden bestudeerd maar een
case moet als geheel bestudeerd worden om het karakter ervan te kunnen
begrijpen (Wester et. al.; 1995, pp. 586-587).
Yin (1994) geeft een vrij omvangrijke definitie van een casestudy waarin
twee dingen belangrijk zijn: “A case-study is an empirical inquiry that: 1)
investigates a contemporary phenomenon within its real-life context, especialy
when 2) the boundaries between phenomenon and context are not clearly
evident”. Yin (1994) over het hieraan gerelateerde casestudy-onderzoek: “The
case-study inquiry: 1) copes with the technically distinctive situation in which
there will be many more variables of interest than data points, and as one result
2) relies on multiple sources of evidence, with data needing to converge in
triangulating fashion, and as another result 3) benefits from the prior
development of theoretical propositions to guide data collection and analysis”.
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591):

Een casestudy heeft een aantal functies (Wester et. al.; 1995, pp. 590-

1. Beschrijven: om zodoende een gedetailleerd beeld van het
onderwerp van onderzoek te kunnen krijgen;
2. Exploreren: als hulpmiddel om het gebrek aan voorkennis van het
(nader) te onderzoeken verschijnsel op te vullen;
3. Verklaren: waarom een situatie is zoals het is of waarom een
proces verloopt zoals het verloopt;
4. Diagnose: het precies vaststellen welke factoren een rol spelen bij
het ontstaan van een probleem en op welke wijze deze factoren
elkaar beinvloeden;
5. Evalueren: om na te gaan of een probleem opgelost is of dat er een
vooraf gesteld doel bereikt is of niet.
De laatste twee functies zijn vooral van belang bij toegepast onderzoek waarbij
het gaat om het zoeken naar oplossingen voor bepaalde problemen.

Voor mijn onderzoek is vooral een mix van de eerste en de derde functie
van de casestudy van belang omdat in mijn onderzoek de bestaande situatie zal
worden beschreven en getracht zal worden om een verklaring te geven hoe het
wordingsproces van het Nationale Beek en Esdorpenlandschap Drentsche Aa
precies verlopen is.

4.2. Kwalitatief Interpreterende Inhoudsanalyse.
Kwantitatieve analyses waarderen observaties door middel van het
toekennen van waardes aan die verschillende observaties. Kwalitatieve
bepalingen zijn beschrijvend van aard. Een kwalitatieve analyse kan eventueel
omgezet worden in een kwantitatieve analyse als het nodig is om iets uit te
drukken in cijfers (Babbie;
Tabel 1: Verschil tussen kwalitatief en kwantitatief
1998).
(Jensen; 1991).
Jensen (1991) geeft een
Qualitative
Quantitative
kleine tabel met algemene
Geisteswissenschaften
Naturwissenschaften
verschillen tussen kwalitatieve
Meaning
Information
en kwantitatieve analyses (zie
Internal
External
tabel 1). Waarin respectievelijk,
Occurrence
Recurrence
van boven naar beneden, 1)
Experience
Experiment
wordt weergegeven: uit welke
Exegesis
Measurement
richtingen van onderzoek deze
Proces
Product
termen voortkomen; 2) de
manier waarom een bron wordt gebruikt; 3) de aanpak om iets te begrijpen; 4)
hoe de focus is op een bepaald onderwerp en, de laatste drie begrippen 5,6 & 7),
op welke manier een inhoud wordt geanalyseerd om te komen tot een
interpretatie van het geheel.

26

De inhoud kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Zo
bestaat er de manifeste inhoud, de inhoud die je kunt verkrijgen door de
betekenis van de woorden en de volgorde waarin de woorden tot zinnen
geconstrueerd worden (semantische en syntactische dimensies). Deze inhoud is
te verkrijgen zonder al te veel achtergrondkennis (Babbie; 1998).
De latente inhoud is de onderliggende gedachte die je ‘tussen de regels
door’ in de tekst kunt lezen. Deze vorm van de inhoud analyseren is veel
subjectiever dan een analyse van de tekst op manifeste inhoud (Babbie; 1998).
Beide vormen zijn vaak van belang omdat de latente inhoudanalyse een breder
inzicht kan geven in de verandering in het geanalyseerde onderzoeksgebied.
Vroege definities van inhoudsanalyse leggen het accent op het
kwantitatieve aspect en de manifeste inhoud van de communicatie, bij voorbeeld
in de definitie die Berelson (1952) geeft: ‘Content analysis is a research
technique for the objective, systematic, and quantitative description of the
manifest content of communication’ (in: Holsti; 1969). Fiske (1982; p. 119)
definieert inhoudsanalyse dan weer als volgt: ‘Content analysis is designed to
produce an objective, measurable, verifiable account of the manifest content of
messages. It analyses the denotative order of signification.’. Inhoudsanalyse
heeft vaak een sterk interpreterend karakter (Wester; 1995).
De onderzoeksvragen kunnen bij een inhoudsanalyse het beste door
middel van een archiefonderzoek onderverdeeld worden in een typologie van
nieuwsstudies (Scholten; 1982). Om erachter te kunnen komen in welke context
het nieuwsitem gebruikt wordt en in hoeverre de objectiviteit in het onderwerp
gewaarborgd blijft.
Voor mijn onderzoek is veeleer een kwalitatief interpreterende
inhoudsanalytische werkwijze gewenst omdat de reconstructie van de (latente)
betekenisstructuren in mijn onderzoek centraal staat (Wester; 1995, p. 609). Dat
is, in het bijzonder, de projectie van de verschillende stakeholder groepen in de
diverse media. De inhoud ontstaat pas als aan de op zichzelf inhoudsloze tekst
betekenis wordt gegeven, vooral door het betrekken van semantische,
syntactische en pragmatische dimensies (Wester; 1995, p. 629). De semantische
betekenis is die betekenis die wordt ontleent aan de inhoud van het woord. De
syntactische betekenis wordt ontleend aan de context van het woord in de tekst.
De pragmatische dimensie is een goeddeels onderbelichte dimensie in sociaalwetenschappelijk onderzoek. Maar vaak is het wel van belang te weten wie de
tekst schreef en waarom en voor wie (Wester; 1995, p. 629). In de meeste
gevallen van dit onderzoek was het echter niet mogelijk zijn om precies achter de
pragmatische context van een tekst te komen.

4.3. Practische aanpak.
In deze paragraaf zal ik puntsgewijs aangeven wat de precieze
werkzaamheden zijn geweest in het archiefonderzoek, dat vooraf ging aan het
analyseren van de gevonden media-uitingen. Ik heb daarin gedaan:
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•

Archiefonderzoek naar de Drentsche Courant en het Dagblad van het
Noorden in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. Dit voor de
jaargangen 1965 tot en met 2002;
• Archiefmateriaal van Radio Drenthe (1994-2004) en TV Drenthe (19972004) verkregen. Het was helaas niet mogelijk dit zelf te doen, maar aan
de hand van door mij opgegeven steekwoorden heeft een medewerkster
van RTV Drenthe een aantal samenvattingen van radio- en televisieuitzendingen opgestuurd;
• Voor het archiefonderzoek heb ik de kranten gescand op krantenkopjes
met daarin aan het Drentsche Aa-gebied gerelateerde woorden.
Drentsche Aa zelf, dorpsnamen, loopjes en diepjes en namen van delen
van het gebied;
• Van de gevonden artikelen heb ik alles gelezen en alle citaten en
belangrijkste informatie opgeschreven;
• Verder alle persoonsnamen beschreven, voorkomend in de artikelen;
• Alle organisaties, voorkomend in het artikel, beschreven;
• De naam van de schrijver van een artikel opgetekend, als dit bij het artikel
vermeld werd;
• Of de hierboven genoemde schrijver een journalist was of een persoon die
een bepaalde stakeholder groep vertegenwoordigde;
• De pagina waarop het artikel staat afgedrukt en de grootte van het artikel;
• Voor de analyse van de invloed en de argumentatie heb ik het aantal
personen per groep beschreven;
• Het aantal keren dat een groep genoemd wordt geturfd;
• En een onderscheidt proberen te maken tussen de toon van het artikel en
door wie het artikel geschreven is.
Hierin is helaas de plaats van het artikel in de krant niet bruikbaar gebleken voor
mijn onderzoek. De indeling van de Drentsche Courant is, vooral in het begin, zo
rommelig en met zoveel verschillende artikelen door elkaar dat er geen
eenduidige item-importantieanalyse van te maken is.
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5. Resultaten:
In de nu volgende paragrafen volgen de uitkomsten en analyses van mijn
onderzoek. In de eerste paragraaf zal een beknopte geschiedenis geven worden
van het Drentsche Aa-gebied in de regionale Drentse media. Dit voornamelijk
omdat er niet een echt een aaneensluitende tijdslijn, met daarin de verschillende
gebeurtenissen, bestaat over het Drentsche Aa-gebied. In de jaren 60 is er een
golf van publicaties over het onderwerp. Nadat besloten is tot de oprichting van
een Nationaal Park komt er opnieuw belangstelling voor het gebied maar in de
tussenliggende jaren is er vrij weinig geschreven over het gebied. Maar in die
twintig jaren waarin weinig gepubliceerd wordt gebeuren wel een aantal dingen
met en in het gebied. Die worden hieronder beschreven.
In de tweede paragraaf worden de stakeholder groepen uitgelicht. Door
middel van stakeholdermatrices worden de samenhang en de tegenstellingen
tussen de verschillende groepen duidelijk gemaakt voor de verschillende
tijdvakken.
In de laatste paragraaf ga ik in op het beantwoorden van de hoofdvragen
van dit onderzoek. Voornamelijk hoe de belangen in elkaar steken, wat de
invloed van de media hierop geweest is en hoe de verschillende groepen gebruik
maken van de media. Het belangrijkste in dit geheel is of er binnen de
stakeholder groepen door de jaren heen iets verandert in hun gedachten over de
toekomst van de Drentsche Aa en het omringende gebied.

5.1. Tijdslijn problematiek Drentsche Aa.
Zoals in hoofdstuk 3 (pp. 17-24) uiteengezet maak ik een onderscheid in
drie periodes in de ontwikkeling van de totstandkoming van het Drentsche Aagebied. De eerste periode loopt van ruwweg 1965 tot 1970. In deze periode
wordt het plan tot bescherming van het beekdal bekend en barst de discussie,
over de uitvoering, de grootte en vooral de rol van de agrariers die in het gebied
wonen, los.
De tweede periode kun je omschrijven als een soort interbellum tussen
twee periodes van felle discussie in. Ik zal deze periode juist extra aandacht
geven omdat het mijns inziens dé periode is geweest waarin een omslag komt bij
bepaalde groepen in hun opstelling ten opzichte van de bescherming van het
gebied. Deze periode heb ik grofweg laten lopen tussen 1971 en 1989.
De laatste periode van 1990 tot heden geeft de discussies weer die als
reacties kwamen op het plan om het gebied een Nationaal Park te maken. Zo zal
in het kort een geschiedenis van een kleine veertig jaar overleg (en soms geen
overleg) weergegeven worden. In figuur 2 (p. 30) is een overzicht gegeven van
het aantal artikelen per jaargang van de Drentsche Courant over het Drentsche
Aa-gebied. Er zijn in de beginperiode en in de laatste periode wat pieken te zien
in de hoeveelheid artikelen die over de Drentsche Aa geschreven zijn. In het
middelste gedeelte is de aandacht voor het probleem wat midder groot maar
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verandert de manier van berichtgeven geleidelijk van een agrarisch oogpunt naar
een meer milieubewuste berichtgeving.

Drentsche Aa in artikelen in de Drentsche Courant
(1965-3/2002) en het Dagblad van het Noorden
(3/2002-12/2002)
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Figuur 2: # artikelen per jr. over de Drentsche Aa in de Drentsche Courant en het Dagblad
van het Noorden (1965-2002).

5.1.1. 1965-1970.

# Items per jr.

In de eerste periode (1965-1970) wordt men voor het eerst in de Drentse
media op de hoogte gebracht van de
Drentsche Aa in de Drentsche Courant(1965-1970).
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Figuur 3: # artikelen in de Drentsche Courant (1965-1970).
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De bescherming van het gebied moet door middel van de aankoop van
landbouwgronden gerealiseerd worden. De eerste groep die hierover iets naar
buiten brengt is het Waterschap Drentsche Aa (1965). In dit eerste artikel wordt
alleen gerefereerd aan een toekomstig landschapspark dat ongeveer 2000
hectare groot moet worden.
In de volgende artikelen is het nog speculeren over de status van het
gebied, totdat in juni de bevoegde gedeputeerde duidelijk maakt dat het
landschap er moet komen. Ik schrijf hier opzettelijk moet. Door het in hoofdstuk 2
(pp. 10-16) genoemde gedachtenplan van de Vroome en zijn succesvolle lobby
en invloed bij de Nederlandse overheid, komt er een van hogerhand opgelegde
plicht voor de provincie Drenthe om het beekdalenstelsel van de Drentsche Aa
niet verder te kanaliseren en normaliseren (bijlage 3; 18-9-1965; p. 73). Doordat
het beekdalstelsel beschermd moet worden concludeer ik dat in ieder geval de
gemeentelijke streekplannen niet met deze nieuwe richtlijnen in
overeenstemming waren. Het provinciale bestuur was rond 1964 van mening dat
het stroomdalgebied een beschermde status moest verkrijgen en medio 1965
komt er geld vrij van het Ministerie van CRM (Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk) voor aankoop van gronden (bijlage 3; 22-2-1965; p. 73).
De gemeente Anloo stelt dan ook in een artikel van februari 1966 dat het plan
van Staatsbosbeheer lijnrecht tegenover het ruilverkavelingsplan staat.
Over het algemeen is de berichtgeving in deze jaren negatief ten opzichte
van het beschermingsplan en vooral gericht op de landbouw en de (negatieve)
gevolgen die het plan voor de landbouw gaat hebben. De meeste artikelen zijn
geschreven door de landbouwredacteur. Opvallend is dat vooral de
tegenstanders van het plan aan het woord komen. De uitvoerende instantie
(Staatsbosbeheer) wordt tot en met 1971 niet eens gehoord als partij in deze
kwestie. Wel wordt er forse kritiek geuit op het aankoopbeleid van
Staatsbosbeheer. Een reden voor dit negeren van Staatsbosbeheer kan komen
door het feit dat in de jaren dertig Staatsbosbeheer landbouwgrond voor een
gering bedrag, en min of meer geforceerd, van boeren uit de regio heeft
overgenomen. Deze actie heeft toentertijd veel kwaad bloed gezet en het wordt
verwoord door het Drents Landbouwblad (1966) als “oud zeer” omschreven. Van
de persconferentie die Staatsbosbeheer in januari 1966 geeft om het plan uit te
leggen wordt door de krant alleen de zienswijze van de boeren weergegeven.
Informatie over het landschapsplan voor de Drentsche Aa wordt door
Gedeputeerde Staten gegeven. Dat de gedeputeerden niet altijd van harte achter
het plan staan wil ik met één enkel voorbeeld duidelijk maken. Gedeputeerde
Lambers verklaart in 1967 dat ‘sterke krachten van bovenaf’ eisen dat er dingen
gebeuren in het Drentsche Aa-gebied, die boeren mogenlijk niet aan zullen
staan. Deze gedeputeerde komt ook uit hoofde van andere functies aan het
woord in de krant. Eén van zijn andere functies is het hanteren van de
voorzittershamer van het Drents Landbouwgenootschap.
Samenvattend geldt voor deze periode een minimale
informatieverstrekking door de provinciale overheid aan de andere
belanghebbenden en aan de media. Door deze sumiere informatie ontstaat er bij
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de andere stakeholder groepen een zeker wantrouwen over de haalbaarheid en
de noodzaak voor de bescherming van het gebied, Vooral bij de agrariers in het
gebied. De berichtgeving in de media is vrij eenzijdig en vooral gericht op de
agrarische belangen.
5.1.2. 1971-1989.
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In de jaren 70 verschuift het accent van de artikelen langzamerhand naar
een wat meer neutrale kant. Het aantal artikelen per jaar neemt wel af (zie figuur
4) maar vooral in de eerste
helft van de jaren zeventig en
Drentsche Aa in de Drentsche Courant(1971op het einde van de jaren
1989).
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Figuur 4: # artikelen in de Drentsche Courant (19711989).
oppervlaktewater.
Als je de artikelen die niet over het Drentsche Aa-gebied gaan en de
voorpagina’s van de Drentsche Courant bestudeerd dan wordt duidelijker waar
dat aan kan liggen. Het beroemde rapport ‘Grenzen aan de groei’ van de Club
van Rome verschijnt in de jaren 70, men wordt zich bewust van termen als zure
regen en er begint zich een milieubeweging te vormen. Gebeurtenissen als de
oliecrisis maken dat meer en meer mensen vragen gaan stellen bij de eindigheid
van de door ons gebruikte grondstoffen. Meer en meer rijst de vraag of we onze
planeet niet misbruiken en of we daar wel het recht toe hebben. Met deze
achtergrondinformatie is het gemakkelijker te begrijpen dat de toon van de
artikelen over het Drentsche Aa-gebied enigszins verandert. Ook worden de
artikelen niet meer alleen door de landbouwredacteur geschreven, maar ook
andere journalisten, meestal niet bij name genoemd, schrijven over het gebied.
In 1971 begint die verandering eigenlijk meteen doordat een artikel
verschijnt naar aanleiding van een studie door de Rijksuniversiteit Groningen
naar het milieu in het stroomdallandschap van de Drentsche Aa. In ditzelfde
artikel komt voor het eerst een woordvoerder van Staatsbosbeheer aan het
woord. Dit is de grote man achter het ‘gedachtenplan’ over de Drentsche Aa
H.W. de Vroome. Naast deze milieuvriendelijke geluiden blijven vooral, in het
begin van deze periode, de tegenstanders van het plan flink van zich afbijten. De
gemeenten zijn nog steeds niet blij doordat de voorgenomen ruilverkavelingen
niet kunnen doorgaan. Agrariers en het waterschap zijn het niet eens met de

voorgestelde waterverhogingen. Alle groepen die niet positief tegenover het plan
staan vragen zich af wie voor de extra kosten moet opdraaien.
Naast grotere milieubewustwording komt er geleidelijk ook meer aandacht
voor recreatie. Wederom is de Vroome hiervoor de aanzet, hij voorspelt dat het
Drentsche Aa gebied een gebied wordt dat van nationaal belang is als het gaat
om dag-recreatie. Steeds vaker wordt het gebied als uniek, prachtig, en subliem
omschreven. Maar naast deze lofuitingen blijven er ook stemmen opgaan tegen
de onzekerheid over het gebied en vooral over de status die het moet krijgen, de
financiele afwikkeling van de voorgestelde veranderingen, de exacte
begrenzingen van het gebied en over mogelijkheden om de wateroverlast in het
gebied tegen te gaan. In dit geheel laten de boeren weinig van zich horen. Vooral
de verschillende gemeenten en het Waterschap laten hierover hun stem horen
en brengen en passant de situatie van de boeren onder de aandacht omdat de
boeren hetzelfde belang hebben. Van enige organisatie van boeren in een
belangenvereniging is nog geen sprake.
In 1976 is er wat ophef over een plan om radioactief afval op te slaan in
zoutholtes in het gebied. Maar in één enkel artikel wordt dit plan beschreven. De
strekking van het verhaal is dat proefboringen uit de boze zijn in het gebied en
dat er geen sprake kan zijn van opslag van radio-actief afval in het Drentsche Aagebied. Dit artikel staat een beetje apart van de rest van de artikelen. Er zijn veel
artikelen over recreatie, de begrenzingen van het gebied, het aankoopbeleid en
de gesteldheid van het milieu in het Drentsche Aa-gebied. Maar voor en na dit
artikel heb ik geen enkel ander artikel gevonden die over een mogelijke
stortplaats van radio-actief afval rept.
In de jaren 80 wordt de discussie vooral gekenmerkt door de toenemende
dagrecreatie en wordt de daarmee gepaard gaande drukte belangrijk gevonden,
naast het feit dat er meer discussie ontstaat over de waterkwaliteit van de
stromen in het gebied. De stad Groningen is namelijk voor een groot gedeelte
afhankelijk van haar watervoorziening door het innemen van water uit de
Drentsche Aa. Vooral de door de landbouwbedrijven gebruikte
bestrijdingsmiddelen zorgen voor te vuil oppervlaktewater. Nadat twee
tegenstrijdige wetten zijn gewijzigd kan het provinciale bestuur adequaat
ingrijpen en duidelijkere regels opstellen voor het gebruik van
bestrijdingsmiddelen.
Samengevat begint in de jaren 70 een andere kijk op het algemene
milieubeeld vorm te krijgen en in het kielzog daarvan verandert de kijk op het
Drentsche Aa-gebied ook in de richting van een belangrijk gebied dat
bescherming verdient.
In de jaren 80 wordt de recreatie in het gebied belangrijker en de
waterkwaliteit ten behoeve van de drinkwatervoorziening komt verder naar voren.
In beide decenia blijven er bedenkingen tegen het plan bestaan die niet veel
verschillen van de bedenkingen die groepen in de periode 1965-1970 al hadden.
Ook in de laatste periode (1990-2002) blijven die bedenkingen onverminderd
bestaan.
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5.1.3. 1990-2002.
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In deze laatste periode wordt in 1992 het plan gelanceerd om een
Nationaal Park op te richten in het Drentsche Aa-gebied. In deze hele periode
bestaat de discussie voor het
Drentsche Aa in de Drentsche Courant en het
grootste gedeelte uit de
Dagblad van het Noorden (1990-2002).
invulling van dit Nationale Park.
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Figuur 5: # artikelen in de Drentsche Courant en het
figuur 5.
Dagblad van het Noorden (1990-2002).
Daarnaast wordt de
milieuvervuiling scherper aangepakt en de voorlichting van de recreant
verbeterd. Cultuur-historische aspecten in het gebied krijgen meer aandacht en
de overtuiging ontstaat dat die geintegreerd moeten worden in het op te richten
Nationale Park.
In deze periode gaan de boeren, onder begeleiding van NLTO, zich
enigszins organiseren. Een poging om gezamenlijk op alternatieven en ideeen te
komen om de inkomsten te vergroten. Agrariers hebben te maken met
verschillende beperkende maatregelen maar moeten in hetzelfde gebied wel
proberen hun boterham te verdienen. Uiteindelijk wordt de interactie van mens
en natuur in het gebied geaccepteerd en een alternatief Nationaal Park
uitgevoerd. In dit Nationale Landschap, dat in december 2002 wordt ingesteld,
kunnen boeren blijven wonen en werken naast de beschermde status die het
gebied krijgt. Het cultuur-historische besef dat de mens het gebied eeuwenlang
beinvloed heeft en een wezenlijk deel uitmaakt van het gebied komt samen met
de wens om het kronkelende beekdallandschap te behouden. Vanaf 1995 gaat
de belangrijkste discussie over hoe het Nationale Park moet worden ingericht,
met of zonder bewoning. Maar zoals uit de inwoneraantallen van bijlage 1 (p. 67)
blijkt is het practisch onuitvoerbaar om alle inwoners van het gebied (en de
randgebieden) uit het stroomdal weg te krijgen. Bewoning en gebruik is zo
verweven met het Drentsche Aa-gebied dat in 1997 eigenlijk al min of meer
besloten wordt om er een Nationaal Park met een aparte status van te maken.
In deze periode vindt een verschuiving plaats van de gemeenten en het
Waterschap Drentsche Aa van tegen het beschermen van het gebied naar een
voorzichtig voorstander zijn van het Nationaal Park in oprichting. De boeren zijn
juist op dit moment zeer tegen door de gedachte dat ze als zo een park er komt
zij de dupe zullen worden en uiteindelijk weggepest zullen worden van de grond

die al jarenlang in, meest, familiebezit is. Eind 1997 wordt er overeenstemming
met de agrarische sector bereikt over een Nationaal Park in ruime zin, waarin
landbouw mogelijk blijft. De ruilverkaveling komt na dertig jaar weer op gang
maar nu om een betere zonering mogelijk te maken van minder kwetsbare
gebieden met de mogelijkheid tot het bedrijven van landbouw en grotere
aaneengesloten stukken grond waarop Staatsbosbeheer een beter natuurbeheer
kan toepassen.
Deze samenwerking tussen de verschillende stakeholder groepen wordt
bevorderd door de instelling van een werkgroep voor het Drentsche a-gebied met
vertegenwoordigers van de belangrijkste stakeholder groepen. Die staan in
contact met elkaar en geven duidelijkheid en proberen onderling tot oplossingen
te komen.
Vanaf 2000 is de naam Nationaal Beek- en Esdorpen Landschap
Drentsche Aa de nieuwe naam voor het Nationale Park in oprichting. Om
tenslotte eind 2002, na een kleine veertig jaar tot een definitieve status voor het
gebied te komen.
Samenvattend bestaat de berichtgeving over het Drentsche Aa-gebied in
deze laatste periode voornamelijk uit de voorgenomen acties voor de verbetering
en het herstel van het gebied naar een natuurlijker en oorspronkelijker geheel.
De uiteindelijke wettelijke bepalingen voor het onderbrengen van het gebied in
een Nationaal Landschap en een duidelijkere afbakening van het gebied worden
gerealiseerd in deze periode. De betrokken gemeenten en het Waterschap
Drentsche Aa gaan mee in het plan van de overheid en uiteindelijk gaan ook de
agrariers akkoord, zei het niet van harte.

5.2. Stakeholder-matrices en interactie stakeholder groepen.
In de drie hieronder volgende stakholdermatrices heb ik de kwantitatief
belangrijkste stakeholder groepen weergegeven. De eerste groepen zijn die
groepen die in absolute getallen het meest in de media aan het woord kwamen.
Vier groepen zijn in alle drie de matrices terug te vinden. Deze zijn de huidige
gemeente Hunze en Aa’s (een samenvoeging van de gemeente Rolde en de
gemeente Anloo), het Waterschap Drentsche Aa, gedeputeerde Staten Drenthe
en het Drents Landbouwgenootschap.
De stakeholdermatrices heb ik op kunnen stellen door middel van een
analyse van de standpunten die de verschillende groepen geuit hebben in de
regionale media. In het geval van de eerste twee perioden is dat alleen de
Drentsche Courant. Ook is gelet op de toon van de artikelen en de argumenten
voor of tegen het beschermingsplan, gecombineerd met de relatieve
belangrijkheid die een groep heeft. Hierbij is vooral gekeken naar de factor
macht. Bezit een groep een zekere (uitvoerende) macht om daadwerkelijk iets te
kunnen veranderen aan het plan. Er is daarnaast ook gekeken naar het
kwantitatieve aantal keren dat een groep aan het woord komt in de media. In dit
geval kan aan de hand van deze factoren een beeld gegeven worden van de
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machtsverhoudingen tussen de verschillende stakeholder groepen zoals die
weergegeven zijn in de media. Groepen die minstens twee keer een argument in
de media weergegeven hebben zijn opgenomen in de eerste twee matrices, voor
de laatste matrix geldt minstens drie keer. Dit om de matrices overzichtelijk te
houden en niet te laten vertroebelen door een veelheid aan stakeholder groepen.
De belangrijkste groepen zijn wel allemaal vertegenwoordigd in het onderzoek.
Hieronder volgen de matrices van de verschillende perioden en als laatste een
vergelijk van de drie verschillende perioden met elkaar.
5.2.1. 1965-1970.
De eerste stakeholdermatrix (figuur 6; p. 38) laat een beperkt aantal
stakeholdergroepen zien. In het begin van het beschermingsplan voor de
Drentsche Aa is er van organisatie van groepen met een bepaald belang nog
nauwelijks sprake. Zoals in de matrix is te zien bestaan er eigenlijk drie groepen
van elk twee organisaties die hetzelfde belang delen.
In het eerste kwadrant zijn dat de Provincie Drente en de Gedeputeerde
Staten van Drente. Deze twee overheidsorganen staan redelijk positief tegenover
het plan en zullen niet snel tegenwerken. Dit komt voornamelijk doordat ze het
plan moeten uitvoeren. Ik schrijf hier moeten omdat ik in 5.1.1. (pp. 30-32) heb
beschreven dat in deze periode ook binnen Gedeputeerde Staten niet al te veel
enthosiasme bestond voor het beschermingsplan. Maar ze handelden in
opdracht van de landelijke overheid. In deze hebben ze niet heel veel invloed
gehad om iets aan die situatie te doen.
In het tweede kwadrant is de Cultuur Technische Dienst aanwezig.
Deze organisatie heeft voornamelijk een adviserende rol en heeft weinig
mogelijkheden om directe invloed uit te oefenen. Ze komen zo ook niet naar
voren in de media.
Het derde kwadrant is het kwadrant met de meeste stakeholder groepen
in zich voor deze periode. Bovenin de gemeente Anloo (nu opgenomen in de
huidige gemeente Hunze en Aa’s) en het Waterschap Drentse Aa. Deze hebben
ook min of meer hetzelfde belang. De gemeente is het niet eens met de eis dat
het bestemmingsplan moet worden veranderd. Zeker omdat er net in 1963
(Drents Landbouwgenootschap; 1967) een aanvraag tot ruilverkaveling voor
6370 hectare in gediend was. Veel van deze te verkavelen percelen liggen in het
te beschermen gebied. Het Waterschap is ook eenzelfde belanghebbende in het
ruilverkavelingsproces. Het ruilverkavelingsproces zou gepaard gaan met een
normalisatie en kanalisatie van de loop van de beken in het beekdal. Maar ook bij
deze groepen is de door hogerhand opgelegde eis tot veranderen van het
bestemmingsplan niet mogelijk om echt heel erg tegen te zijn, omdat daar geen
ruimte toe wordt gelaten. Maar in tegenstelling tot het Provinciale Bestuur willen
deze twee groepen alle juridische wegen bewandelen om het beschermingsplan
tegen te houden.
de laatste twee groepen in dit kwadrant zijn het met elkaar verbonden
Drents Landbouwgenootschap en het Drents Landbouwblad. Zij
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vertegenwoordigen de stem van de agrariers in het gebied in deze periode. Net
als de agrariers zelf zijn de vertegenwoordigers van de agrariers zeer sceptisch
over het plan. Ze vinden dat het plan eenzijdig, onduidelijk, vaag en over de rug
van de boer gerealiseerd wordt. De toon van de argumenten is zeer fel en
strijdvaardig.
Algemeen gesproken is in deze periode nog geen stakeholder groep te
vinden die zich in het vierde kwadrant bevindt. Groepen in dit kwadrant zijn de
groepen die het meest constructief willen meewerken aan de realisering van het
beschermingsplan maar wel een plan willen hebben dat niet ten koste gaat van
andere belangen. Waarmee uiteraard de eigen belangen primair van belang zijn.
Deze periode is sowieso vreemd te noemen door het feit dat van de zeven
aangehaalde groepen er vier een min of meer gedwongen standpunt innemen.
Een taak die Staatsbosbeheer had kunnen uitoefenen, als belangrijkste
uitvoerder van het plan om de Drentsche Aa te gaan beschermen. Waarschijnlijk
door min of meer gedwongen onteigeningen in het betreffende gebied in de jaren
’30 door Staatsbosbeheer, bestaat er te veel achterdocht onder de agrariers in
het gebied jegens Staatsbosbeheer (bijlage 3; 26-1-1966; p. 73).
Staatsbosbeheer wordt absoluut niet vertrouwd en het hierboven aangehaalde
artikel is een verslag van een door Staatsbosbeheer gegeven persconferentie
over het beschermingsplan voor de Drentsche Aa. Curieus in dit artikel is dat
niemand van Staatsbosbeheer aan het woord wordt gelaten én dat degenen die
aan het woord komen in dit, een halve pagina grote, artikel afgevaardigden zijn
van de agrariers. De enige door de bevoegde Gedeputeerde geplaatste
opmerking gaat over de financiele vergoeding voor de agrariers. Zodoende
dragen de Provincie Drente en de Gedeputeerde Staten van Drente het door de
landelijke overheid gewenste standpunt uit, omdat Staatsbosbeheer een te
gevoelige rol speelt in dit geheel.. Terwijl ik in 5.1.1. (pp. 30-32) aangetoond heb
dat ook bij de Provincie Drente een kanalisatie-plan aanwezig is geweest, ten
behoeve van de ruilverkaveling.
De andere twee groepen die min of meer hun belang moeten opgeven ten
behoeve van het algemeen belang zijn het Waterschap en de gemeenten. In
deze periode is er slechts één gemeente die in de media aan bod komt, de
gemeente Anloo. Deze gemeente was de gemeente die het meest recent een
ruilverkavelingsplan had in gediend (1963) (Drents Landbouwgenootschap;
1967). Het Waterschap noemt voornamelijk het niet doorgaan van de geplande
werkzaamheden ten behoeve van een verbeterde waterafvoer en de daarmee
gepaard gaande periodieke overstromingen. Beide groepen zijn half-half
gedwongen om mee te werken aan de uitvoering van het plan maar proberen
toch zoveel mogelijk te kunnen uitvoeren van datgene zoals beschreven in het
gemeentelijke bestemmingsplan en het beheersplan van het Waterschap.
De enige groep die eigenlijk heel duidelijk is en geen halfslachtige
gedachten nodig heeft om moeten en willen in overeenstemming met elkaar te
brengen is de groep van de agrariers. Hun belang is duidelijk. Als het plan
doorgaat gaan zij erop achteruit en wie garandeert er dat daar financiele
compensatie tegenover staat? Deze groep is dus fel tegen het beschermingsplan
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en de bereidheid tot meewerken is niet erg groot. Het liefst moeten beloftes zwart
op wit gezet worden. Feitelijk is het overleg met de agrarische stakeholder
groepen in deze periode vrijwel onmogelijk gebleken.
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5.2.2. 1971-1989.
In deze tweede periode, door mij in 5.1.2. (pp. 32-34) beschreven als een
soort interbellum tussen twee controversielere perioden, blijft de
stakeholdermatrix er min of meer hetzelfde uitzien als in de eerste periode. Zoals
is te zien in figuur 7 (p. 42). Er zijn een aantal stakholdergroepen bij gekomen en
een aantal groepen zijn een beetje naar de gematigder kant geschoven. Zoals
beschreven in 5.1.2. (pp. 32-34) is er een grotere bewustwording in deze periode
inzake de milieuproblematiek. Deze grotere algemene bezorgdheid maakt dat
ook over het Drentsche Aa-gebied een positievere gedachte ten opzichte van het
milieu ontstaat. Over het algemeen kun je voorzichtig stellen dat alle groepen
een beetje naar elkaar toe groeien en wat meer vertrouwen in elkaar lijken te
krijgen.
De Gedeputeerde Staten van Drenthe staan nog steeds in het eerste
kwadrant, hoewel nu ietsjes hoger. De tegenstand in de Statenfractie is wat
weggepoetst in de loop der jaren. Zeker na het verdwijnen van de heer Lambers
uit de statenfractie, is er een positievere attitude tegenover het beschermingsplan
voor het Drentsche Aa-gebied ontstaan. Deze heer Lambers had namelijk in
deze periode een dubbelfunctie naar blijkt uit de krantenartikelen. Hij was
voorzitter van het Drents Landbouwgenootschap en hij was Gedeputeerde. Nu
was dit aantal functies al vijftig procent minder dan hij had in de periode 19651970, waarin hij naast bovengenoemde functies ook tegenwoordig was in de
Cultuur Technische Commissie en het Waterschap Drentsche Aa. Uit alle
commentaren in de Drentsche Courant komt van zijn kant, uit hoofde van welke
functie hij dan ook sprak, een onverminderd negatieve kijk op het
beschermingsplan naar voren. Nieuwe Statenleden hebben waarschijnlijk een
minder groot belang gehad in de agrarische sector want de nadruk komt steeds
meer te liggen op het behouden van het unieke karakter van het gebied. Nieuw is
wel de plaats die wordt ingeruimd voor toerisme.
Het is zelfs zo dat het eerste artikel waarin een medewerker van
Staatsbosbeheer aan het woord komt (bijlage 3; 7-5-1971; p. 76) gaat over de
mogelijkheden van dagrecreatie in het Drentsche Aa-gebied.
Staatsbosbeheer is de belangrijkste stakeholder groep die nieuw is in
deze matrix. Blijkbaar is de weerzin tegen Staatsbosbeheer in 1971 genoeg
gezakt om woordvoerders van Staatsbosbeheer aan het woord te laten komen.
De verschillende gemeenten laten een kleine verschuiving naar boven toe
zien en lijken de strijd tegen het beschermingsplan op te geven en zich te
schikken in de wil van de hogere overheidsorganen. Zij zijn nu terug te vinden in
het vierde kwadrant, tezamen met het Waterschap Drentsche Aa. In de eerste
periode was alleen de gemeente Anloo als gemeente aan het woord gekomen in
de media. In deze periode komen ook de gemeenten Rolde (nu onder de
gemeente Hunze en Aa’s), Vries (nu onder de gemeente Tynaarloo) en Assen
als belanghebbenden aan het woord. Het accent van de argumenten van de
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verschillende gemeenten ligt nu op de invulling en uitvoering van het
beschermingsplan; dat het beschermingsplan de gemeenten niet te veel overlast
bezorgt én of het beschermingsplan niet te grote financiele lasten met zich
meebrengt voor de gemeenten. Het meest positief is de gemeente Assen die in
de laatste jaren van deze periode juist ijvert om een bezoekerscentrum binnen
haar gemeentegrenzen te krijgen.
Het waterschap Drentsche Aa blijft vooralsnog kritischer dan de
gemeenten maar is ook in deze periode meer tot de overtuiging gekomen dat het
niet anders kan dan mee te werken aan het beschermingsplan. Het is immers
een uitvoerend orgaan van de overheid en krijgt ook te dele de financiele
middelen aangereikt door diezelfde overheid. Desalnietemin blijft het Waterschap
een vinger aan de pols houden inzake de waterhuishouding. In de jaren ’70 door
te wijzen op de mogelijkheid tot overstroming van het gebied en in de jaren ’80
door daarbij ook de waterkwaliteit te bediscussieren.
Ook de agrarische sector, nog steeds vertegenwoordigd door het Drents
Landbouwgenootschap, is een klein beetje milder voor het beschermingsplan. De
allerfelste discussies zijn gevoerd maar doordat er wat meer overleg is geweest
tussen de verschillende stakeholder groepen is de lucht ietwat opgeklaard.
Hoewel nog steeds tegen, is er meer bereidheid onder de agrarische stakeholder
groepen om te luisteren naar andere geluiden.
In het eerste kwadrant is het Gewestelijk Waterleidingbedrijf Groningen
gekomen. Dit in verband met het oppompen van water uit de Drentsche Aa ten
behoeve van de drinkwatervoorziening voor de stad Groningen. Deze groep
heeft een sterk belang bij meewerken omdat bij te veel tegenstand de provinciale
overheid van Drenthe die waterwinning negatief kan herzien. In verschillende
artikelen komt dit probleem van drinkwaterwinning voor. Meest gehoord is de wil
tot opheffen van de drinkwaterinname en meerdere pompstations sluiten ook
daadwerkelijk in deze periode. Maar dat komt ook voornamelijk door de
kapaciteitvergroting van de andere stations. Al met al is het voor het Gewestelijk
Waterleidingbedrijf geen goede strategie om al te veel tegen de haren van de
Drentse overheid in te strijken. Dit vanwege de continuering van de
waterwinning.
Laatste groep in kwadrant 1 is de Hengelsportvereniging Assen. Deze
groep komt in het nieuws doordat Staatsbosbeheer het looprecht langs de beken
en loopjes van het Drentsche Aa-gebied fors wil verminderen. Dit omdat de
aanwezigheid van vissers schade zou kunnen toebrengen aan het gebied en
bezoekers aan het gebied van de paden zou lokken. Het is echter ook een
handreiking van Staatsbosbeheer naar de agrariers toe die vrezen voor meer
overlast, met name van bezoekers aan het gebied, op hun grondgebied. De
Hengelsportvereniging heeft belang bij een goede verstandhouding met alle
andere groepen.
Als laatste groep komt de Rijksuniversiteit Groningen naar voren. Deze
staat in het tweede kwadrant en heeft eigenlijk, net als de Cultuur Technische
Dienst in de matrix van de eerste periode, als functie het onderzoeken van het
gebied en adviezen geven over het gebied. In deze vorm heeft het voor de RuG
geen enkele zin om een bepaald standpunt in te nemen.
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Samenvattend blijkt uit de stakholdermatrix van deze periode dat ten
opzichte van de vorige periode er een voorzichtige toenadering te bespeuren valt
van de verschillende stakeholder groepen. In deze periode komt er meer overleg
tussen verschillende groepen. Een aantal sceptische mensen op bepaalde
belangrijke posten gaan met pensioen of krijgen een andere functie. Ook zorgt
de grotere betrokkenheid bij de milieuproblemen voor een verandering in het
denken van sommige stakeholder groepen. Over het algemeen is het in deze
periode niet zo dat daardoor een enorme omslag komt in het denken van die
stakeholder groepen, maar meer een voorzichtig naar elkaar opschuiven van
groepen en een grotere bereidheid om over de problematiek te praten.
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5.2.3. 1990-2004.
In deze laatste matrix (figuur 8; p. 44) is verreweg het meeste verschil op
te merken in vergelijking met de voorgaande matrices. In deze laatste vijftien jaar
wordt het plan geopperd om een Nationaal Park van het gebied te maken. Na
flink verzet van de agrarische kant en het benadrukken van de cultuur-historische
waarden van het gebied, bijvoorbeeld door dhr. Elerie van de Brede
Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD) wordt uiteindelijk tot de instelling van een
Nationaal Landschap besloten.
In deze periode worden een Werkgroep en een Overlegorgaan voor het
Nationaal Park Drentsche Aa In Oprichting opgericht met daarin de belangrijkste
stakeholder groepen vertegenwoordigd. Dit overlegorgaan moet ervoor zorgen
dat de verschillende groepen tot een door ieder aanvaard alternatief voor het
gebied komen.
In het eerste kwadrant bevinden zich nu alle landelijke en provinciale
overheden plus Staatsbosbeheer en de Voorbereidingscommissie Nationaal Park
Drentsche Aa. Deze groepen hebben in principe hetzelfde belang, namelijk het
totstandkomen van het Nationale Park.
In het tweede kwadrant wederom de adviserende groepen. Maar in het
derde kwadrant is nog slechts één stakeholder groep aanwezig. De boeren zijn
nog niet overtuigd van de toezeggingen die gedaan zijn door de overheid inzake
compensatie van gederfde inkomsten en het kopen van landbouwgrond voor een
redelijke prijs. Maar waarschijnlijk dankzij de overlegstructuur is het wantrouwen
wel minder en de uitspraken in de media zijn genuanceerder. In ieder geval eind
jaren ’90, maar ook bij de presentatie van het ontwerp voor het Nationale Park
klinkt er weinig kritiek uit de agrarische hoek. Sterker nog de agrariers zijn ‘in
voor elke vorm van overleg’ (bijlage 3; 6-2-1992; p. 79). Toch blijven vooral de
argumenten van de voor zichzelf sprekende boeren onverminderd behoudend
van aard. Het is nog steeds wel eerst zien dan geloven.
Het laatste kwadrant wordt nog steeds bevolkt door dezelfde groepen als
in de tweede periode. Het Waterschap (nu Waterschap Hunze en Aa’s geheten
en Noord-Drenthe en Zuid-Groningen omvattend), de gemeente Rolde / Hunze
en Aa’s en het Drents Landbouwgenootschap. Op de laatste groep na, zijn deze
groepen nu aanwezig in deze groep zonder al te felle tegenstand te bieden.
Alleen is het belangrijk om het belang van de groep niet uit het oog te verliezen,
maar ze zijn bereid actief mee te denken over mogelijke oplossingen.
Over het algemeen is er in deze periode een grote toenadering tussen de
verschillende stakeholder groepen te bemerken. Mede door het overlegorgaan
en de werkgroep voor de oprichting van het Nationaal Park Drentsche Aa zijn
meer oplossingen gezocht en is er meer begrip ontstaan tussen de verschillende
stakeholder groepen. Geen enkele groep zorgt nog voor een uitgesproken hard
tegenstandpunt. Wel zijn er uiteraard nog steeds een aantal groepen, die zeer
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kritisch elk plan over het gebied bekijken. Maar door de overlegstructuur is er
meer waardering voor elkaar standpunt gekomen.
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5.3. Gebruik van argumenten in de media.
In de onderstaande paragraaf maak ik steeds gebruik van de argumenten
die per krantenartikel zijn beschreven in in bijlage 8 (pp. 101-123). wederom
beschrijf ik per periode (5.3.1. tot en met 5.3.3.) hoe het gebruik van de drie
verschillende argumenten waarover ik in 3.2. (pp. 18-22) al sprak. Dit heb ik voor
zes belangrijke stakeholder groepen uitgesplitst, die ook alle zes in de drie
perioden in de krantenartikelen zijn vertegenwoordigd. De inhoud van de eerste
drie paragrafen zal dan ook voornamelijk over deze zes stakeholdergroepen
gaan.
In 5.3.4. ga ik in op de argumenten die gebruikt worden in de regionale
radio en televisie uitzendingen van RTV Drenthe. Dit verschilt ietwat van de drie
voorgaande paragrafen. De methode van onderzoek is in deze anders dan van
het krantenonderzoek en ik kan derhalve geen echte conclusies verbinden aan
deze paragraaf. Ook kan ik de radio en televisieuitzendingen niet vergelijken met
de krantenartikelen omdat ik niet op dezelfde systematische methode dat
materiaal heb kunnen verzamelen. Deze paragraaf zal daarom meer een extra
illustratie zijn bij de drie voorgaande paragrafen. Maar zeker interresant omdat
het net weer een ander beeld geeft van het gebruik van verschillende media.
Voor nader onderzoek is het in ieder geval interressant om deze media eens
nader te bekijken. Hieronder eerst een kleine algemene inleiding op het
onderwerp.
In tabel 2 is te zien dat vooral ervaringsgerichte argumenten gebruikt
worden in de krantenartikelen. Over het algemeen worden de objectieve
argumenten op twee manieren gebruikt. Ten eerste als een door de wetenschap
onderzocht
Tabel 2: Drentsche Courant + Dagblad van het Noorden (1965-2002)
argument dat
iets zegt over
# Argumenten
Objectief
Ervaringsgericht
Moreel
het gebied of
231
70
104
57
over de
#
Art.
geen
arg.
Totaal
#
art.
voorgenomen
49
154
plannen die in
het gebied uitgevoerd moeten gaan worden. Ten tweede als een tegenargument
voor een eerder in de media gebruikt objectief argument. Dat tegenargument is
dan ook wetenschappelijk onderbouwd maar zegt uiteraard iets anders.
Vooral kleine stakeholder groepen die aandacht vragen voor één klein
aspect dat te maken heeft met het Drentsche Aa gebied uiten zich op een wijze
die meest gepaard gaat met een moreel argument. Ook wel met objectieve
argumenten maar dan om eerder gemaakte objectieve argumenten onderuit te
halen.
Uitvoerende instanties als Staatsbosbeheer en het Waterschap Drentsche
Aa gebruiken de meeste ervaringsgerichte argumenten. Dit gaat dan meest over
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de rechtvaardiging van de uit te voeren werkzaamheden door de desbetreffende
organisaties.
In kranten is er meer ruimte om een objectief of ervaringsgericht argument
te gebruiken omdat er wat meer ruimte is voor diepgang. Een lezer kan
geintereseerd raken en verdere, gedetailleerde informatie willen hebben over het
onderwerp. Maar ook hier zijn de ervaringsgerichte argumenten veelal de
argumenten om aan te geven welke opdrachten uitgevoerd dienen te worden en
waarom. Morele argumenten komen in de krant vooral van de hand van agrariers
en groepen wiens belang sterk in het gedrang komen. Die voelen zich in het
nauw gedreven en uiten zich voornamelijk in de media omdat ze bang zijn
schade te ondervinden door de plannen. Meestal zijn deze argumenten meer op
gevoelens gebaseerd dan op feiten.
Het morele argument wordt wel in alle perioden gebruikt om te
benadrukken dat er een morele verplichting bestaat tot het behouden en
beschermen van dit unieke gebied. Hoewel de exacte betekenis van dit
behouden en beschermen wel verschilt per periode. Van landbouwgebied dat
behouden moet blijven tot een uniek natuurgebied dat behouden moet blijven.
Om het samen te vatten: ‘Er is niet echt een duidelijke grens te trekken
tussen welke stakeholder groepen juist duidelijk meer gebruik maken van een
bepaald soort argument’. Veelal maken grotere stakeholder groepen als
Staatsbosbeheer gebruik van alle drie de beschreven argument soorten. Kleinere
stakeholder groepen, met één bepaald belang, maakten iets vaker gebruik van
ervaringsgerichte en morele argumenten. Dit om de argumenten duidelijker over
te laten komen én omdat ze zich meestal niet baseren op wetenschappelijke
feiten.
5.3.1. 1965-1970.
In de eerste periode ligt het accent in de krantenartikelen op de
tegenstanders van het beschermingsplan voor de Drentsche Aa. De twee
belangrijkste stakeholder groepen die tegen het plan zijn (de gemeente Anloo en
het Waterschap Drentsche Aa) gebruiken elk argument dat voorhanden is om
hun afkeer van het plan kracht bij te zetten (zie tabel 3; p. 47). Vreemd is in deze
dat de woordvoerders voor de Gedeputeerde Staten van Drenthe geen enkele
keer gebruik maken van een moreel argument ten voordele van de bescherming
van het Drentsche Aa-gebied. Maar de hierboven beschreven gemengde
belangen van de Gedeputeerden (zie onder andere 5.1. pp. 29-35) maken dit feit
iets minder vreemd. Ze gaan alleen door objectieve en ervaringsgerichte
argumenten in op de argumenten van de tegenstanders. Slechts één keer is
vanuit de hoek van de Provinciale Staten van Drenthe een moreel argument te
beluisteren (bijlage 8; 12-1-1968; p. 104). Dit morele argument gaat dan weer wel
in tegen het feit dat de Provinciale Staten de greep op de gebeurtenissen rond
het Drentsche Aa-gebied dreigt te verliezen. Door het hierboven beschrevene en
de argumententheorie (3.3.; pp. 22-23) kan de indruk ontstaan dat morele
argumenten alleen gebruikt kunnen worden om de nadruk te leggen de
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noodzaak tot behoud van het Drentsche Aa-gebied. Dit is uiteraard een beetje te
kort door de bocht. Morele argumenten kunnen net als de twee andere
argumenten door alle stakeholder groepen gebruikt worden om een argument
duidelijk te maken.
Tabel 3: # Argumenten voor de 6 belangrijkste stakeholder groepen in artikelen in de
Drentsche Courant (1965-1970)
#
#
#
#
Belangengroep
Objectief Ervaringsgericht Moreel Argumenten Rangorde
Gemeente Anloo
4
3
3
1
10
Waterschap Drentsche Aa
3
4
2
2
9
Gedeputeerde Staten Drenthe
4
2
0
3
6
Drents Landbouwgenootschap
4
0
2
4
6
Provinciale Staten Drenthe
1
0
1
5
2
Staatsbosbeheer
0
0
0
6
0

Wat opvalt in deze periode is dat objectieve argumenten de boventoon
voeren. Alle stakeholder groepen gebruiken objectieve argumenten om hun
standpunt kracht bij te zetten. Alleen de twee stakeholder groepen die samen het
felste tegen de plannen zijn gebruiken al alle mogelijke argumenten om hun
standpunt duidelijk te maken. Dit komt mijns inziens in deze periode alleen maar
tot uiting omdat deze twee groepen het meest gehoord en geciteerd worden in de
regionale media. Niet omdat de andere stakeholder groepen geen morele
argumenten zouden kunnen of willen gebruiken.
5.3.2. 1971-1989.
In deze volgende periode is over het algemeen al een hele verandering te
beschrijven ten opzichte van de hierboven beschreven eerste periode. Zoals in
paragraaf 5.1.2. (pp. 32-34) beschreven is, komt in deze tweede periode een
grotere belangstelling voor het milieu waarin we leven en de noodzakelijkheid om
die te beschermen. In tabel 4 (p. 48) is te zien dat de tegenstanders van het
gedachtenplan tot bescherming van het Drentsche Aa-gebied nog wel tegen zijn
maar voornamelijk ervaringsgerichte argumenten daarvoor aanbrengen. Dat wil
zeggen dat er meer argumenten gebruikt worden om aan te tonen dat de
geplande werkzaamheden praktisch onmogelijk zijn of niet gemakkelijk te
realiseren. De scherpe tegenstand is echter voor een groot gedeelte verdwenen.
Daar tegenover staat dat het Drents Landbouwgenootschap alleen nog morele
argumenten ingebracht heeft om te laten weten dat de agrariërs zich nog steeds
niet kunnen vinden in het beschermingsplan voor het Drentsche Aa-gebied.
Terwijl Gedeputeerde Staten Drenthe nog steeds het merendeel van de
rechtvaardiging van het beschermingsplan voor het Drentsche Aa-gebied voor
zijn rekening neemt, komt ook Staatsbosbeheer in deze periode naar voren als
een stakeholder groep die gehoord wordt. Staatsbosbeheer legt in deze periode
nog voornamelijk uit waarom ze geplande werkzaamheden gaan uitvoeren en op
welke manier ze die gaan uitvoeren. De Gedeputeerde Staten van Drenthe
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echter gebruiken meer en meer morele argumenten om het belang van de
bescherming van het Drentsche Aa-gebied kracht bij te zetten. In deze periode
is, vooral aan het einde van deze periode, ook nauwelijks nog sprake van enige
tegenstand vanuit de Gedeputeerde Staten van Drenthe.
Tabel 4: # Argumenten voor de 6 belangrijkste stakeholder groepen in artikelen in de Drentsche
Courant (1971-1989)
#
#
#
#
Belangengroep
Objectief Ervaringsgericht Moreel Argumenten Rangorde
Gemeente Anloo / Gemeente Rolde
1
2
0
4
3
Waterschap Drentsche Aa
1
4
1
6
3
Gedeputeerde Staten Drenthe
3
4
7
1
14
Drents Landbouwgenootschap
0
0
2
5
2
Provinciale Staten Drenthe
0
0
1
6
1
Staatsbosbeheer
1
6
1
2
8

5.3.3. 1990-2002.
Deze laatste periode kenmerkt zich voornamelijk door het opvallende feit
dat Staatsbosbeheer het overgrote deel van de argumenten die verschenen in de
papieren media, voor haar rekening genomen heeft (zie tabel 5). Niet alleen legt
het Staatsbosbeheer aan de hand van ervaringsgerichte argumenten het uit te
voeren beleid uit maar het uit ook objectieve en morele argumenten. Kortom,
Staatsbosbeheer is in deze periode uitgegroeid tot de stakeholdergroep waar de
journalisten zich voornamelijk wenden om informatie over het gebied en de
geplande verbeteringen en veranderingen te verkrijgen. Daarnaast zijn de
Gedeputeerde Staten van Drenthe nog altijd van groot belang voor de
informatievoorziening over het gebied.
Tabel 5: # Argumenten voor de 6 belangrijkste stakeholder groepen in artikelen in de Drentsche
Courant & het Dagblad van het Noorden (1990-2002)
#
#
#
#
Belangengroep
Objectief Ervaringsgericht Moreel Argumenten Rangorde
Gemeente Rolde / Gemeente Hunze en Aa'
s
0
5
2
4
7
Waterschap Drentsche Aa
1
2
1
6
4
Gedeputeerde Staten Drenthe
4
8
3
2
15
Drents Landbouwgenootschap
0
5
1
5
6
Provinciale Staten Drenthe
7
6
0
3
13
Staatsbosbeheer
14
11
5
1
30

In deze laatste periode is geen enkele stakeholder groep van de zes
belangrijkste stakeholder groepen nog een fel tegenstander van het
beschermingsplan. Een beschermingsplan dat nu omgezet is in een Nationaal
Park in oprichting en dat uiteindelijk resulteerde in het welbekende Nationale
Landschap. In feite zijn alle zes de stakeholder groepen in deze periode bezig
om het uit te voeren beleid in de media te verantwoorden of om extra informatie
te geven. Daarvoor gebruiken ze het argument dat het beste bij de situatie past.
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In deze periode is het niet zozeer meer de vraag hoe de stakeholder groep het
beste kan worden neergezet in de media maar op welke manier het uit te voeren
beleid het beste kan worden uitgelegd.

2004).

5.3.4. Argumenten in radio en televisie uitzendingen (1994-

In radio en televisie uitzendingen hebben morele argumenten een
voordeel omdat morele argumenten de emotionele betrokkenheid van het publiek
bij het onderwerp betrekt. Tabellen 6 en 7 en bijlage 6 (pp. 94-96) laten echter
zien dat dit niet een strategie is die veel gebruikt wordt door één bepaalde
stakeholder groep. Alle stakeholder groepen gebruiken eigenlijk alle drie de
soorten argumenten, ondanks het feit dat de kleinere groepen vaak op een enkel
aspect van het probleem rond de Drentsche Aa focussen.
Tabel 6: # Argumenten voor de 6 belangrijkste stakeholder groepen in uitzendingen van RTV Drenthe
(1994-2004)
#
#
#
#
Belangengroep
Objectief Ervaringsgericht Moreel Argumenten Rangorde
Gemeente Rolde / Gemeente Hunze en Aa'
s
0
2
3
4
5
Waterschap Drentsche Aa
3
8
3
2
14
Gedeputeerde Staten Drenthe
2
2
3
3
7
Drents Landbouwgenootschap
0
0
0
6
0
Provinciale Staten Drenthe
0
1
1
5
2
Staatsbosbeheer
8
10
5
1
23

Het verschil in het gebruik van argumenten tussen de kranten eenerzijds
en de radio en televisie anderszijds is een minimale, waarin de tendens lijkt te
zijn dat er vaker morele argumenten gebruikt worden in radio en televisie
uitzendingen.
Helaas zijn de aangeleverde samenvattingen zo summier dat aan deze
gegevens geen grote waarde gehecht kan worden. Deze paragraaf is dan ook in
zijn geheel bedoeld als extra illustratie bij het hierboven beschreven
krantenonderzoek.
Tabel 7: RTV Drenthe (1994-2004)
# Argumenten
96
# Art. geen arg. of arg. niet
duidelijk.
57

Objectief
26
Totaal #
art.
119

Ervaringsgericht
38

49

Moreel
32

5.4. Invloed in de media.
Met invloed in de media wordt de relatieve aandacht die een stakeholder
groep in de media krijgt bedoeld. Er kunnen uiteraard meerdere stakeholder
groepen bestaan maar indien die niet in de media een opinie kunnen ventileren
dan zijn die stakeholder groepen moeilijk te traceren. Voor dit onderzoek is het
tevens van belang geweest om de toename van het kwantitatieve aantal
stakeholder groepen te inventariseren. Welke stakeholder groepen komen vaker
in de media aan het woord dan andere stakeholder groepen? Een antwoord op
de waarom vraag kan met deze kwantitatieve gegevens niet gegeven worden. Dit
hangt immers van een heleboel factoren af: de journalist en de keuzes die deze
journalist maakt; of een stakeholder groep een effectieve manier heeft om
aandacht van de media te genereren of dat het nieuws niet geplaatst wordt door
de redactie geplaatst.
Via de drie tijdvakken die ik hierboven beschreven heb kom ik van de
paragrafen 5.4.1., 5.4.2. en 5.4.3. tot een beschrijving van de invloed die
verschillende stakeholder groepen op het beschermingsplan voor het Drentsche
Aa-gebied hebben gehad in de media. Voor elk tijdvak heb ik dezelfde zes
stakeholder groepen uitgekozen, omdat die in alle drie de perioden belangrijk
zijn. In paragraaf 5.4.4. geef ik een overzicht van de invloed die stakeholder
groepen konden uitoefenen door te verschijnen op de Drentse regionale radio en
televisie. Ook in dit geval is deze paragraaf een extra illustratie omdat er helaas
geen echte conclusies getrokken konden worden door de summiere inhoud van
de verkregen samenvattingen. Terwijl in paragraaf 5.4.5. geprobeerd wordt een
totaalbeeld weer te geven van de verschillen tussen de verschillende perioden. In
bijlage 7 (pp. 97-100) zijn de complete tabellen opgenomen waaruit de tabellen 8
tot en met 11 zijn geabstraheerd.

5.4.1. 1965-1970.
In deze eerste periode zijn slechts elf stakeholder groepen in de media
naar voren gekomen. In tabel 8 (p. 51) zijn de zes belangrijkste stakeholder
groepen (belangrijk in alle drie de perioden) en het aantal keren dat deze
stakeholder groepen verschijnen in de media onder gebracht. Wat opvalt is dat
vijf van de zes belangrijkste stakeholder groepen op een of andere manier aan
de uitvoerende macht zijn verbonden. Het Waterschap en Staatsbosbeheer zijn
daarvan het meest zijdelings betrokken in het geheel. Alleen het Drents
Landbouwgenootschap is niet aan de overheid gelieerd. Alle elf de stakeholder
groepen hebben een belang in landbouw, waterhuishouding of zijn een
overheidsinstelling.
Staatsbosbeheer, die over de landaankopen voor het gedachtenplan gaat,
wordt slechts één keer genoemd en niet gehoord in deze periode.
Verduidelijkingen van de standpunten over het gedachtenplan voor de Drentsche
Aa komen van de provincie Drenthe of van Gedeputeerde Staten Drenthe.
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Tabel 8: De 6 belangrijkste stakeholder groepen in de Drentsche Courant (1965-1970)
# keren
# keren aan het
#
rangorde
Stakeholder groep
woord
woordvoerders genoemd
Gemeente Anloo
7
6
9
1
Drents
Landbouwgenootschap
6
3
9
2
Waterschap Drentsche Aa
7
3
7
3
Gedeputeerde Staten
Drenthe
7
2
7
4
Provinciale Staten Drenthe
2
2
2
5
Staatsbosbeheer
0
0
1
6

De meeste commentaren komen van het waterschap, het
Landbouwgenootschap en de Gemeente Anloo. Dit zijn zonder uitzondering
allemaal kritieken op het voorgestelde gedachtenplan (zie ook bijlage 3; pp. 7385). De drie meest genoemde stakeholder groepen zijn alle drie fel tegenstander
van het gedachtenplan. De angst bestaat dat de ontwikkeling van het gebied tot
stilstand komt en beperkende maatregelen de agrariers hun ontwikkeling
belemmeren. De woordvoerders van de Gedeputeerde Staten Drenthe moeten
het gedachtenplan verdedigen maar laten tegelijkertijd blijken het er zelf niet
helemaal eens te zijn (bijvoorbeeld het artikel van 13-10-1967, bijlage 3; p.74).
Daarnaast is een van de twee woordvoerders van de Gedeputeerde Staten ook
een woordvoerder van het Drents Landbouwgenootschap en het Waterschap (zie
verder 5.2.2.; pp. 39-43).

5.4.2. 1971-1989.
In deze periode kunnen er al 28 verschillende stakeholder groepen
worden onderscheiden. Van deze stakeholder groepen zijn er vooral
nieuwkomers onder de onderzoeksinstituten; die de onderzoeken in of over het
Drentsche Aa-gebied van commentaar voorzien. Daarnaast zijn er een klein
aantal stakeholder groepen die recreatieve belangen behartigen (zie bijlage 7;
pp.97-100). Ook individuele agrariers worden in deze periode voor de eerst keer
gehoord. Voorheen lieten ze hun belangen door het Drents
Landbouwgenootschap behartigen.
In tabel 9 (p. 52) staan dezelfde stakeholder groepen als in tabel 8
hierboven voor de tweede periode beschreven. In deze periode zijn de
Gedeputeerde Staten van Drenthe en het Staatsbosbeheer de twee meest
genoemde stakeholder groepen. Wat betekent dat er meer uitleg gevraagd en
gegeven wordt over het gedachtenplan over het Drentsche Aa-gebied en de
mogelijkheid voor een Nationaal Park in het gebied. De tegenstanders van de
eerste periode zijn een minder belangrijke factor geworden. Zij worden minder
vaak om hun opinie gevraagd in deze periode. Alleen het Waterschap blijft vaak
in de media verschijnen, voornamelijk doordat er in deze periode regelmatig
sprake is van wateroverlast en in de jaren tachtig komt de vervuiling van het
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water ter sprake omdat dit de drinkwatervoorziening van de stad Groningen in
gevaar brengt.
Tabel 9: De 6 belangrijkste stakeholder groepen in de Drentsche Courant (1971-1989)
# keren aan #
# keren
Stakeholder groep
het woord
woordvoerders genoemd rangorde
Gemeente Anloo / Gemeente Rolde
2
2
3
4
Drents Landbouwgenootschap
2
2
2
5
Waterschap Drentsche Aa
6
5
8
3
Gedeputeerde Staten Drenthe
14
12
18
1
Provinciale Staten Drenthe
1
1
2
5
Staatsbosbeheer
8
6
10
2

Nieuw in deze periode is dat onderzoeksinstituten en universiteiten
onderzoek doen naar de staat waarin het beekdal verkeert. Dit in opdracht van
verschillende overheidsinstellingen. Dit om te weten te komen of het echt
belangrijk is om het Drentsche Aa-gebied te gaan beschermen.

5.4.3. 1990-2002.
In de laatste periode komen in de papieren media een 38-tal stakeholder
groepen aan het woord. Terwijl er niet minder dan 48 stakeholder groepen in
radio en televisie uitzendingen aan het woord komen (bijlage 7; pp 97-100).
Tabel 10: De 6 belangrijkste stakeholder groepen in de Drentsche Courant en het Dagblad van het
Noorden (1990-2002)
# keren aan
#
# keren
Stakeholder groep
het woord
woordvoerders genoemd rangorde
Gemeente Rolde / Gemeente Hunze en
Aa'
s / Gemeente Anloo
3
2
5
5
Drents Landbouwgenootschap
2
2
2
6
Waterschap Drentsche Aa
4
4
6
4
Gedeputeerde Staten Drenthe
11
4
11
3
Provinciale Staten Drenthe
7
6
12
2
Staatsbosbeheer
14
7
19
1

In tabel 10 komen voor de kranten de belangrijkste stakeholder groepen
naar voren. De rangorde is een beetje vergelijkbaar met de die van de tweede
periode. Staatsbosbeheer en de overheden geven de meeste commentaren en
de tegenstanders van de eerste periode komen steeds minder vaak in het
nieuws. In feite is alleen het Drents Landbouwgenootschap nog een soort van
tegenstander van het Nationale Park in oprichting. Het Waterschap en de
gemeente Hunze en Aa’s laten nog wel weten dat ze over genoeg kennis van het
gebied beschikken om tegenargumenten naar voren te brengen maar de scherpe
kantjes zijn er allemaal wel af en over het algemeen is de toon over het Nationaal
Park / Nationaal Landschap vrij positief.
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5.4.4. Invloed van stakeholdergroepen in radio en televisie
uitzendingen (1994-2004).
In radio en televisie uitzendingen wordt het Drents Landbouwgenootschap
alleen vernoemd en waarschijnlijk is dat doordat andere agrarische stakeholder
groepen stilaan de taak van het Drents Landbouwgenootschap hebben
overgenomen. Bijvoorbeeld door het NLTO, die ook in de projectgroep Drentsche
Aa zetelt. Maar ook door individuele agrariers die een eigen kijk op het gebied
hebben.
Tabel 11: De 6 stakeholder groepen in uitzendingen van RTV Drenthe (1994-2004)
# keren aan
#
# keren
Stakeholder groep
het woord
woordvoerders genoemd rangorde
Gemeente Rolde / Gemeente Hunze en
Aa'
s
9
2
11
5
Waterschap Drentsche Aa
14
8
25
2
Landbouwschap Drenthe
0
0
2
6
Gedeputeerde Staten Drenthe
14
4
19
3
Provinciale Staten Drenthe
3
3
18
4
Staatsbosbeheer
20
9
32
1

Verder is er een vermeerdering van recreatieve stakeholder groepen en
milieugroeperingen te bemerken. Deze groepengeven ook graag commentaar op
het gevoerde beleid inzake het Drentsche Aa-gebied. Net als verenigingen als
Dorpsbelangen en het BOKD (zie voor meer informatie bijlage 2; pp. 68-72). Die
voor het behoud van dorpsgezichten en de cultuur-historie van de dorpen in het
Drentsche Aa-gebied strijden.
Dit alles heeft geleid tot meer informatie over het gebied, met een grotere
variatie in de verstrekte informatie. Maar de meeste aandacht blijft ook op radio
en televisie uitgaan naar het algemene plan om het Drentsche Aa-gebied een
beschermde status te geven.

5.4.5. Totaal.
voor de zes hierboven beschreven stakeholder groepen is het grootste
verschil dat in de eerste periode de meeste aandacht uitging naar de stakeholder
groepen die tegen het voorstel waren. Terwijl dit in de twee latere perioden
verandert ten gunste van de stakeholder groepen die een belang hebben in het
beschermen van het beekdal van de Drentsche Aa.
Verder is het steeds groter wordende aantal stakeholder groepen een
opmerkelijk feit. Van elf in de eerste periode, naar 28 in de tweede periode en
uiteindelijk 38 in de laatste periode. Deze cijfers zijn dan alleen voor de
Drentsche Courant en het Dagblad van het Noorden gerekend. Met RTV Drenthe
meegerekend komt het totale aantal stakeholder groepen uit de laatste periode
op 54. De diversiteit van de stakeholder groepen wordt ook steeds groter. In de
eerste periode komen naast de overheden en Staatsbosbeheer alleen op
watertechnisch gerichte instanties en agrarische belanghebbenden voor onder
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de stakeholder groepen. In de tweede periode wordt dit uitgebreid met
recreatieve stakeholder groepen en onderzoeksinstellingen. De laatste periode
brengt nog een extra vorm van stakeholder groep voort: de stakeholder groep
met een belang in behoud en bescherming van het cultuur-historisch erfgoed van
het Drentsche Aa-gebied. Dit alles is samengevat in tabel 12.
# Stakeholder
groep-typen:
1
2
3
4
5
6

Periode 1
Agrarisch
Overheid
Watertechnisch

Tabel 12: Aantal stakeholder groep typen per periode

Periode 2

Periode 3

Agrarisch
Overheid
Water-technisch

Agrarisch
Overheid
Water-technisch

Recreatie
Onderzoeksinstelling
en

Recreatie
Onderzoeksinstelling
en
Cultuur-historisch

Enerzijds is deze vermeerdering van stakeholder groepen het gevolg van
het uitbreiden van het aantal typen stakeholder groepen. Anderzijds wordt het
aantal bestaande stakeholder groepen gefragmenteerd doordat stakeholder
groepen zich meer en meer gaan focussen op kleinere en gespecialiseerde
belangen; zich richten op een bepaald gebied. Om een voorbeeld te geven. In de
eerste periode draagt het Drents Landbouwgenootschap het belang van de
agrariers uit in de media. In de tweede periode komen ook agrariers zelf aan het
woord in de media en doet ook het Landbouwschap Drenthe zijn zegje. In de
laatste periode is deze groep van stakeholders met een agrarisch belang nog
weer eens verder gegroeid tot zes; aangevuld met de CBTB, boermarken en
NLTO. Daarnaast zijn ook zijdelings met agrarische activiteiten betrokken
organisaties als de Bond voor Plattelandsvrouwen, kavelruilcommissies en het
Bureau Beheer Landbouwgronden opgenomen als stakeholder groepen (bijlage
7; pp. 97-100). Voor de andere typen van stakeholder groepen is een soortgelijke
groei op te merken, wat geresulteerd heeft in een flinke groei van het aantal
stakeholders.
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6. Discussie:
In dit hoofstuk bediscussieer ik per onderzoeksvraag de uitkomsten van
mijn onderzoek. Van de tijdsperiodes (6.1.), de stakeholdermatrices (6.2.) en de
argumenten gebruikt door de verschillende stakeholder groepen (6.3.) naar
uiteindelijk de invloed die de verschillende stakeholder groepen konden
verkrijgen door middel van de media (6.4.).
6.1. Tijdslijn.
De rol die Staatsbosbeheer in het verdere verloop van de ontwikkeling van
het gedachtenplan van de Vroome naar het uiteindelijke totstandkomen van het
Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa heeft gespeeld is vrij
belangrijk geweest. Naast het aankoopbeleid komt er in de media uiteindelijk een
vrij grote informatie voorziening vanuit het Staatsbosbeheer. In eerste instantie
naast de informatie en toelichtingen die gegeven worden door de Gedeputeerde
Staten van Drenthe en door de Provincie Drenthe maar later ook door
woordvoerders van Staatsbosbeheer zelf en soms in speciale artikelen over het
Drentsche Aa-gebied. Zo worden in de laatste periode vaak medewerkers van
Staatsbosbeheer uit het veld gehoord voor de verstrekking van specifieke
informatievoorziening. Zo worden boswachters en terreinbeheerders in de media
betrokken naast de meer algemene woordvoerders als regio-hoofden en directiemedewerkers. Wat dat betreft heeft Staatsbosbeheer in de informatievoorziening
naar de media toe een flinke verandering ondergaan.
Van belang voor alle stakeholder groepen is de invloed van de journalist
op het artikel of op de uitzending. Een stakeholder groep is altijd afhankelijk van
de journalist die feitelijk gezien nooit geheel objectief kan zijn. Zo zal een
journalist vaak zoeken naar die uitspraken waarmee partijen tegen elkaar
uitgespeeld kunnen worden. Aan de andere kant kan door die tendens door
stakeholder groepen getracht worden om smeuige uitspraken te doen zodat een
stakeholder groep opvalt. Het mes snijdt daarin dus aan twee kanten.
In de eerste periode komt deze journalistieke invloed naar voren door een
objectieve houding ten toon te spreiden maar ondertussen alleen de agrarische
kant van het verhaal weer te geven. Zelfs als een artikel gaat over de voordelen
van het gedachtenplan voor de bescherming van de Drentsche Aa, komt er bijna
altijd een commentaar vanuit de agrarische hoek achteraan.
De tweede periode, de lange tussenperiode tussen, plat gezegd pro
agrarisch en pro milieu, begint met een voorzichtige bevoordeling van de
natuurbeschermende organisaties. Langzamerhand verdwijnt het boerenbelang
wat naar de achtergrond.
De laatste periode kenmerkt zich door het accent dat gelegd wordt op het
totstandkomen van het Nationale Landschap en op het belang van steeds meer
kleinere stakeholder groepen. Waarschijnlijk door de veranderende
belangstelling van de journalistiek voor bepaalde zaken en de veranderende
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vorm waarin journalistiek bedreven wordt. Van het belang van kleinere partijen
wordt meer en meer verslag gedaan. Voor een algemeen beeld geeft dit
uiteindelijk wel een onoverzichtelijke brij van stakeholder groepen. Al met al,
verandert er bij de oudste stakeholder groepen niet erg veel. Deze groepen
blijven min of meer dezelfde boodschap naar buiten brengen maar meestal in
een iets andere vorm.
Wat allereerst opvalt in 5.1. (pp. 29-35) is de manier waarop
Staatsbosbeheer belicht wordt in de media. Deze organisatie heeft de opdracht
om het benodigde land aan te kopen maar geeft daar in het geheel geen
toelichting op in de media (Drentsche Courant). Dit heeft waarschijnlijk te maken
met het feit dat Staatsbosbeheer niet vertrouwd wordt in de agrarische kring. In
de jaren dertig heeft Staatsbosbeheer, in de opinie van Drentse agrariers, boeren
in het Drentsche Aa-gebied gedwongen land te verkopen tegen een bespottelijke
prijs (zie bijvoorbeeld Drents Landbouwgenootschap; 1967). In de jaren zestig
(en ook een deel van de jaren zeventig) wordt de berichtgeving over de plannen
rondom het beschermen van het Drentsche Aa-gebied door de
landbouwredacteur van de Drentsche Courant gepubliceerd. Alleen al uit de
krantenkoppen van de jaren zestig is op te maken dat deze
landbouwredacteur(en) een voorkeur hebben voor de agrarische belangen. Dit is
op zich niet vreemd, want Drenthe was toentertijd een erg op de agrarische
sector gerichte provincie.
De door Staatsbosbeheer verworven gebieden en andere beleidsmatige
acties van deze organisatie worden voornamelijk door de Gedeputeerde Staten
van Drenthe naar de media geventileerd. Dit niet altijd met evenveel
enthosiasme, zoals ik hierboven in 5.1.1. (pp. 30-32) al heb beschreven. Deze
eerste periode (van 1965 tot 1970) wordt sowieso gekenmerkt door verwarrende
berichtgeving en een summiere informatievoorziening. De verschillende partijen
hebben weinig communicatie met elkaar. Wat somtijds leidt tot een gissen van
wat er aan de hand kan zijn in het Drentsche Aa-gebied. Ook in de media.
Een ander geval dat verklaart waarom er zoveel te doen is om dit
gedachtenplan voor het Drentsche Aa-gebied is het feit dat de meeste
gemeenten in en rond het Drentsche Aa-gebied om aan de voorwaarden van dit
plan te kunnen voldoen hun bestemmingsplannen voor het gebied moeten
veranderen. Dit is niet verplicht, zoals het desgevraagd wordt uitgelegd in het
rapport ‘Deining om de Drentsche Aa’ (Drents Landbouwgenootschap; 1967, p.
27): “Theoretisch gezien staat het de gemeenteraden vrij … een afwijkend
bestemmingsplan ter goedkeuring in te dienen.” Maar in de volgende alinea
wordt daaraan meteen toegevoegd dat: “… bij nalatigheid van de Gemeenten
kunnen Gedeputeerde Staten ‘op aanwijzing’ het betreffende streekplan (laten)
wijzigen.”. Een andere aanwijzing dat de gemeenten rond het stroomdal van de
Drentsche Aa in hun bestemmingsplannen hele andere plannen met het gebied
hadden zijn de ruilverkavelingen. In de gemeente Vries is er een totale
oppervlakte van 7225 hectare aan ruilverkavelingen in uitvoering. De gemeenten
Rolde en Anloo hebben respectievelijk 5540 hectare en 6370 hectare aan
ruilverkavelingen in actieve voorbereiding (Drents Landbouwgenootschap; 1967,
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p. 52). De gemeente Anloo heeft deze aanvraag pas in 1963 ingediend, bijna
een jaar nadat er een rapport door de Voorlopige Natuurbeschermingsraad aan
het provinciale bestuur werd gestuurd. In dit rapport wordt een alternatief plan
voor het stroomgebied van de Drentsche Aa uitgewerkt (Provinciale Staten
Drenthe; 1973, p. 13).
Het belangrijkste gegeven uit deze periode is dat het gehele plan van
bovenaf, door de landelijke overheid is opgelegd. Provinciale en gemeentelijke
overheden moeten hun bestemmingsplannen herzien én moeten het beleid
verdedigen in de media. Begrijpelijkerwijs duurt het een aantal jaren voordat
bestuurders gewend zijn aan het gedachtenplan van de Vroome over het
Drentsche Aa-gebied. Tot die tijd ontvouwt zich een discussie tussen de
agrarische belanghebbenden enerzijds en de, zelf niet geheel overtuigde
provinciale bestuurders.
Vanaf de jaren 70 komt er algemeen in Nederland meer aandacht voor het
milieu. De tendens in de Drentsche Courant is dat er in de door mij beschreven
tweede periode (1971-1989) langzamerhand meer artikelen verschijnen over het
onderwerp milieu. Door deze verschuiving van op de agrarische samenleving
gericht zijn naar meer milieubewust zijn komt er ook een positievere opstelling
ten opzichte van het beschermingsplan voor de Drentsche Aa. Dit is dan een
verschuiving in de kranten, of deze verschuiving zo geheel in de Drentsche
samenleving van de jaren 70 is geschied is mij niet bekend. Ook al blijven er
stukken verschijnen over het niet doorgaan van de geplande ruilverkavelingen en
over de voorgenomen waterbouwkundige werken die niet mogen worden
uitgevoerd. De toon is wel veel milder jegens de natuurbeschermende
stakeholder groepen.
In deze periode komen ook steeds meer stakeholdergroepen aan het
woord die het belang van de recreant in het gebied gaan verdedigen. Kano- en
visverenigingen willen ook graag van het gebied gebruik gaan maken. Het eerste
artikel waarin Staatsbosbeheer wordt geciteerd gaat onder meer over de
mogelijkheid tot recreatie in het gebied.
Vanaf deze tweede periode komen steeds meer stakeholdergroepen naar
voren. In absolute cijfers zijn er in de eerste periode 12 stakeholdergroepen die
in de media voorkomen. In de tweede periode is dit aantal al ruim verdubbeld
naar 28. Uiteindelijk komt er aan deze reeks een einde door het voorkomen van
38 stakeholder groepen in de papieren media en 48 stakeholder groepen in de
uitzendingen van RTV Drenthe. Uiteindelijk zijn er in de laatste periode 54
verschillende stakeholder groepen die een belang voor zichzelf zien in de
besluitvorming rond het Drentsche Aa-gebied. Zoals hierboven beschreven lijkt
dit een vrij grote, misschien wel te grote, groep van belanghebbende stakeholder
groepen. Twaalf van deze 54 stakeholder groepen hebben zitting in het
overlegorgaan van het Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa.
In de laatste periode (1990-2004) wordt er langzamerhand gesproken van
een op te richten Nationaal Park. Dit park moet de uiteindelijke vervulling worden
van de, dan bijna 30 jaar oude wens van de Vroome. In deze periode is de
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gedachte aan bescherming van de omringende natuur voor agrariers in het
gebied niet meer zo een schrikbeeld. Uiteindelijk wordt voor de manier waarop
het Nationale Park moet worden ingericht gekozen voor een overleggroep waarin
de belangrijkste stakeholder groepen zijn vertegenwoordigd. Door deze keuze
duurt het nog eens tien jaar voordat uiteindelijk het Nationaal Beek- en
Esdorpenlandschap Drentsche Aa wordt opgericht. Het gevaar van dit soort
overleg is dat uiteindelijk een overeenkomst wordt gesloten waar niemand
eigenlijk echt gelukkig is. Zoals in de media duidelijk wordt is dit in het geval van
het Drentsche Aa-gebied niet helemaal het geval. Jarenlang zijn de plaatselijke
agrariers een bepaalde kant op geduwd en in het overleg blijven ze steeds meer
die kant op geduwd worden. Veel agrariers zijn in de loop van de jaren uitgekocht
en / of hebben elders een boerenbedrijf opgestart. Hun plaats is meerendeels
overgenomen door een grote groep hobby-boeren. Deze hobby-boeren hebben
meest een milieu-vriendelijkere extensieve bedrijfsvoering.
Deze laatste periode kenmerkt zich ook door het vergroten van de
communicatie naar buiten toe. De commissie die het reilen en zeilen van het
Nationale Park in oprichting in goede banen moet leiden geeft meer tekst en
uitleg over het hoe en waarom van verschillende maatregelen. In wezen zijn ze
hiertoe ook min of meer veroordeeld, omdat er in de tegenwoordige tijd een
grotere vraag vanuit de media is om uit te voeren maatregelen en projecten te
verantwoorden én te verduidelijken. Deze verandering van journalistiek bedrijven
zorgt aan de ene kant voor meer duidelijkheid naar degenen voor wie het
uitvoerende beleid belangrijk is maar tegelijkertijd is het een extra belasting om
telkens elke maatregel te moeten verdedigen. Verschillende organisaties, en ook
organisaties die te maken hebben met belangen in het Drentsche Aa-gebied,
hebben inmiddels een vaste, proffesionele woordvoerder in dienst. Deze persoon
geeft dan aantwoord op de vragen die vanuit de media gesteld worden.

6.2. Stakeholdermatrices.
Zoals ik in 5.2. (pp. 35-45) beschreef, zijn er in de drie beschreven
perioden een aantal veranderingen te zien geweest. Het belangrijkste hierin is de
uiteindelijke verminderde tegenstand van de meeste stakeholder groepen ten
gunste van het beschermingsplan van het Drentsche Aa-gebied. De lagere
overheden geven de hoop op de uitvoering van de geplande ruilverkavelingen
langzamerhand op en zelfs de agrarische vertegenwoordigers komen wat dichter
bij het overlegorgaan te staan. Zo niet de agrariers zelf die de nadelen van het
plan vrezen. Deze verwijdering tussen de vertegenwoordigers van de agrariers
(NLTO, Drents Landbouwgenootschap) en de agrariers zelf kan een gevolg zijn
van het feit dat bijvoorbeeld een NLTO zitting heeft in het overlegorgaan voor het
Drentsche Aa-gebied maar door alle overleg dichter bij de andere stakeholder
groepen is komen te staan terwijl de achterban niet door dat hele proces van
overleg is gegaan en moeite gehad kan hebben met de gemaakte
compromissen.
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Naast de verschuivingen naar minder tegen het beschermingsplan toe van
de partijen staat dat de Overleggroep en de andere organisaties die in het leven
geroepen zijn voor het totstandkomen van het Nationale Landschap niet of
nauwelijks een beetje in de richting van de stakeholder groepen bewegen die niet
positief tegenover het plan staan. De plannen kunnen wel na verloop van tijd
aangepast worden en minder bedreigend of ingrijpend zijn, de algemene
gedachte blijft dat er een speciale beschermde status moet komen voor het
Drentsche Aa-gebied.
de drie verschillende stakeholder matrices laten, achtereenvolgens, zien
dat de algemene tendens is dat de groepen door de jaren heen dichter bij elkaar
komen. Met name de lagere overheden hebben zich op een gegeven moment
neergelegd bij de feiten en zijn een minder grote bedreiging voor het
beschermingsplan voor de Drentsche Aa geworden.
Nog altijd laten verschillende groepen in de media weten dat ze het niet
altijd eens zijn met de voorgenomen plannen maar de meeste heftigheid is er in
de laatste periode wel af.
Een groep die nog steeds niet erg blij is met het beschermingsplan voor
de Drentsche Aa is de boerengemeenschap rond het Drentsche Aa-gebied.
Hoewel de NLTO zitting heeft in het Overlegorgaan voor het Drentsche Aagebied, kan deze organisatie de eigen achterban niet volkomen tevreden stellen.
Het standpunt van de NLTO is dan, mijns inziens, niet het algemene standpunt
van de agrariers in het Drentsche Aa-gebied.
De agrariers zijn onderling ook tamelijk verdeeld. Al is de algemene
gedachte dat de bescherming van het Drentsche Aa-gebied leidt tot een
moeilijkere bedrijfsvoering voor alle agrariers in het gebied. Met name de
verkopen van land door sommige agrariers kan deze verdeeldheid in de hand
hebben gewerkt. In de eerste periode heeft Staatsbosbeheer geprobeerd een
aantal agrariers over te halen hun land te verkopen. Dit was in sommige gevallen
succesvol. Andere agrariers verkochten hun eigendom aan derden die van de
boerderij een woonhuis maakten (vooral het ‘Drenthenieren’ is hier een treffend
voorbeeld van) of die een bedrijfvoering op basis van het hobby-boeren zijn gaan
voeren. Dit alles maakt het aantal agrariers die een traditionele bedrijfsvoering
voeren steeds minder gezien in het Drentsche Aa-gebied. De vele restricties
aangaande bijvoorbeeld gifspuiten maakt een financieel gezonde bedrijfsvoering
moeilijk. Daardoor zijn de agrariers in het gebied nog steeds niet erg blij met het
beschermingsplan.
Samenvattend lijkt, na vergelijking van de verschillende perioden in de
media, het proces voor de totstandkoming van het Nationaal Beek- en Esdorpen
Landschap Drentsche Aa redelijk succesvol geweest te zijn. Bijna alle partijen
zijn in meerdere of mindere mate tevreden met de gevoerde overleggen en zijn
ten opzichte van de eerste periode naar een wat minder offensieve positie
geschoven in de laatste twee stakeholder matrices.

59

6.3. Argumenten.
De rode lijn van het type argumenten dat een stakeholder groep
gebruikt is op welke manier een stakeholder groep in de media wil komen. Vaak
zullen bepaalde gedachten nader uitgelegd moeten worden. Dit kan heel goed
met het objectiverende argument. Het aanhalen van wetenschappenlijk
onderzoek en uitspraken door, of het citeren van, algemeen erkende kenners of
‘experts’ over een bepaald onderwerp zijn een tweetal voorbeelden. In dit
onderzoek komt naar voren dat voor het beschermingsplan voor de Drentsche
Aa dit objectiverende argument meestal gebruikt wordt om de uitvoering van
plannen toe te lichten en om een bepaald belang extra gewicht te geven door
voor dit belang een, soms te bediscusieren, onderzoek aan te halen. Een artikel
met alleen objectiverende argumenten komt eigenlijk nauwelijks voor. Een
opsomming van feitjes en weetjes over bepaalde onderwerpen wordt nog wel
eens weergegeven maar een uitspraak van een woordvoerder voor een
stakeholder groep gaat meestal samen met een of ervaringsgericht argument of
een moreel argument.
Ervaringsgerichte argumenten worden in de Drentse media voor dit
onderwerp dan weer veelal gebruikt om de eigen expertise ten toon te spreiden.
Deze ervaring die een persoon of groep bezit wordt gebruikt om de verkeerde
redeneringen van een andere groep ter onderstrepen of aan te tonen. Een
ervaringsgericht argument legt uit waarom bepaalde technische werkzaamheden
niet zullen werken. Waarom er ergens iets niet gebouwd mag worden. Wat de
bijzonderheid van een bepaalde plek is. Kortom een subjectieve uitlating
geconstrueerd op kennis door ervaring. De ervaringsgerichte reacties komen
vaak op objectiverende argumenten maar ook op andere ervaringsgerichte
argumenten.
Het morele argument komt ook zelden alleen voor. Het wordt vaak
gebruikt om een bepaald belang van een stakeholder groep te versterken door
op het gevoel van de lezer, luisteraar of kijker te werken. Dit kan op alle
mogelijke manieren. Punt is om het belang dat een stakeholder groep heeft te
versterken en de negatieve gevolgen daarvoor aan te stippen en te benadrukken
hoe slecht die eigenlijk wel niet zijn. Vaak komt zo een moreel argument als
reactie op een voorgenomen plan of op een uitspraak van een andere
stakeholder groep. Alleen kan een moreel argument ook bestaan in een
uitzending of artikel, maar dit neemt een hoop van de waarde van zo een moreel
argument weg doordat het punt waarop dit argument zinspeelt niet tegelijkertijd
aangeboden wordt in de media. Bijvoorbeeld doordat het een reactie is op een
voorgaand artikel.
De drie verschillende argumenten die een woordvoerder van een
stakeholder groep kan gebruiken om zijn of haar standpunten kracht bij te zetten
worden door de verschillende stakeholder groepen weinig verschillend gebruikt.
Er is niet erg veel verschil in het gebruik van de verschillende argumenten
van de verschillende stakeholder groepen. Ze gebruiken objectieve agrumenten
als ze bijvoorbeeld een wetenschappelijk onderzoek aanhalen. In dat geval
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kunnen verschillende onderzoeken elkaar soms ook tegenspreken.
Ervaringsgerichte argumenten leggen dan weer de nadruk op bijvoorbeeld de
praktische uitvoerbaarheid van een nieuw plan of van een technische uitvoering
in het gebied. Het emotionele argument, tenslotte, legt de nadruk op wat eigenlijk
zal moeten gebeuren.
De grotere stakeholder groepen gebruiken allen alle drie de argumenten.
Er is niet echt een type argument dat er boven uitspringt. Dit komt doordat veel
van deze groepen vaak in de media geciteerd worden omdat ze een bepaald
plan moeten verantwoorden of uitleggen waarom een maatregel moet worden
gedaan. Dit soort vragen kunnen vaak alleen beantwoord worden met objectieve
en ervaringsgerichte argumenten. De morele argumenten worden door deze
groepen benut als extra argument. Na een objectief of ervaringsgericht argument
volgt vaak een moreel argument om het voorgaande argument kracht bij te
zetten.
Kleinere stakeholder groepen, met name die groepen die een enkel
belang hebben, gebruiken relatief wat vaker het morele argument. Ook in dit
geval vaak om een, meestal ervaringsgericht, argument kracht bij te zetten. Een
moreel argument kan door een kleinere stakeholder groep ook gebruikt worden
om zich op een aparte, effectieve wijze in de media te ventileren.
Het morele argument is dus op deze manier een belangrijk argument in
het naar buiten brengen van een bericht. De andere twee soorten argumenten
kunnen over het algemeen wat saai en droog gevonden worden. Door een
moreel argument erbij te gebruiken gaat zo een ‘droog’ argument er wat anders
uitzien. Ofwel, met het morele argument kun je een droge opsomming van feiten,
verplaatsen naar de realiteit van alledag. Als de boodschap niet erg positief
uitpakt is het uiteindelijk beter om geen moreel argument te laten volgen na een
ervaringsgericht of en objectief argument.
Een klein verschil is wel te merken tussen het gebruik van de
verschillende onderzochte mediavormen. In radio- en televisieuitzendingen wordt
vaker met het morele argument gespeelt dan in de kranten. Dit kan komen door
het vluchtigere karakter van dit medium. In een paar minuten moet een standpunt
of belang verdedigd worden en het liefst moet dit zo positief en helder mogelijk
geformuleerd zijn. Dus het gebruik van morele argumenten wordt aantrekkelijker
voor een stakeholder groep. Aan de hand van de aangeleverde uittreksels van
RTV Drenthe kan helaas niet exact opgemaakt worden in welke context welke
argumenten precies in de uitzendingen geuit zijn. Of dat er niet meer argumenten
in de gespreken naar voren zijn komen. Ik vermoed dat er meer morele
argumenten in de interviews gevonden zouden zijn als alle uitzendingen bekeken
konden worden. Dit vooral vanwege het vluchtige element van de radio en de
televisie uitzendingen. Een boodschap moet dan zodanig verwoord worden dat
het bij de mensen blijft hangen. Dit kan het beste bereikt worden door een
argument met een moreel karakter te gebruiken, zodat de emotionele kant van
het verhaal zichtbaar wordt. Feitjes en opsommingen zijn niet erg interessant
voor een kijker of luisteraar. Men wil de mens achter het verhaal zien en juist
weten waarom iemand dat belangrijk vindt, dan dat iemand uitlegt dat het
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belangrijk is aan de hand van droge feitjes. Maar door de onvolledigheid van de
uittreksels kan hierover niets met zekerheid gezegd worden. Misschien is het een
belangrijk punt voor verder onderzoek.
Laatste punt van aandacht in deze paragraaf is voor de stakeholder groep
van de agrariers. Want in feite is dit geen stakeholder groep in enge zin. Ik heb
deze groep geconstrueerd als zijnde een groep van mensen die in de media
dezelfde naam krijgen opgeplakt, namelijk boeren of agrariers. Maar de
geciteerde agrariers spreken meestal voor zichzelf en niet voor een bepaalde
groep. De resultaten uit deze groep kunnen eigenlijk niet echt meetellen voor een
resultaat van een homogene stakeholder groep. Daarvoor verschillen ze vaak
onderling te veel.
Als de agrariers in het Drentsche Aa-gebied zich beter hadden
georganiseerd dan hadden ze samen wellicht een krachtiger signaal af kunnen
geven aan de verschillende overheden en een homogener en krachtiger belang
uit kunnen dragen in de media. Dit is uiteraard een opmerking die nooit bewezen
zal kunnen worden, door het simpele feit dat het nu eenmaal anders is gegaan
met de agrariers in het Drentsche Aa-gebied. Zoals ik in deze paragraaf al eerder
beschreef is het een strategische (of dit nu opzet is geweest of een toevallige
bijkomstigheid moet ik in deze in het midden laten) zet geweest van
Staatsbosbeheer om de agrariers vanaf de eerste periode te verdelen door het
gevoerde aankoopbeleid. Hierdoor zijn er door de jaren heen flinke verschillen
geweest tussen de agrariers in het gebied.

6.4. Invloed.
Gezien vanuit het oogpunt van het Drentsche Aa-gebied en de hier
gepresenteerde media-analyse zijn de personen die onder de invloed van de
media-uitingen over dit onderwerp staan voor mij personen die overtuigd moeten
worden. Het is, mijns inziens, wel een goed idee een goede strategie van te
voren te bedenken waar welk argument sterker naar voren komt in de media.
Een manier om aandacht te genereren is het gebruik van experts die hun
mening ventileren in de media. Er zijn verschillende gedachten over wat een
expert nu precies is en wie een expert genoemd kan worden. Over het algemeen
worden experts, vergeleken met bijvoorbeeld meer onervaren onderzoekers,
onderscheiden door de vele jaren van ervaring die ze hebben (Bereiter &
Scardamalia; 1993). Bereiter & Scardamalia (1993) benadrukken daarnaast dat
een expert iets anders is dan een specialist. Een expert is volgens hen juist
iemand die de nadruk vooral legt op het begrijpen, het begrip hebben van, de
deskundigheid. Terwijl een specialist juist iemand is die die deskundigheid kan
gebruiken om er iets mee te doen en om met die deskundigheid oplossingen
voor bepaalde problemen te vinden. Bereiter & Scardamalia (1993) geven drie
redenen waarom iemand kan worden gezien als expert:
1. ‘Conventional wisdom’. Waarmee ze bedoelen hoe gemakkelijk het
experts afgaat om bepaalde, vaker gedane werkzaamheden, uit te voeren.
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Hierbij gaat het vooral om de snelheid van het geheel en de hoeveelheid
denkwerk die ze aan zo een taak besteden;
2. De mate waarin iemand kan groeien in zijn deskundigheid. Een expert kan
algemene taken feilloos en snel uitvoeren maar nieuwe, uitdagende taken,
zorgen ervoor dat zo iemand uitgroeit tot een expert die zichzelf steeds
verder ontwikkeld door die uitdagende taken aan te pakken;
3. Er is een grens aan de groei in deskundigheid. Maar dit heeft een
verdubbelend effect voor de expert omdat die elk nieuw onderwerp
gebruikt om verder te groeien in zijn vakgebied.
Day (2002) geeft vijf kernwoorden waarmee een expert omschreven zou
kunnen worden. Dit zijn: ‘experience’, ‘knowledgeable’, ‘accurate’, ‘responsive’ en
‘flexible’. En hij vat dit samen als: “Een expert is iemand die de goede dingen op
het juiste moment weet te doen”. Ook Day gaat uit van het principe dat niet
iedereen met relatief veel ervaring ook meteen een expert is. Hij gaat uit van de
mogelijkheid van iemand om ter leren van nieuwe feiten en van gemaakte fouten
in de loop van de jaren waarin die ervaring is opgedaan. Het verschil met
Bereiter & Scardamalia is dat Day meer accent legt op de praktijk en op het
handelen van een expert en niet op het in bezit zijn van kennis en begrip hebben
van wat de deskundigheid die men bezit inhoudt.
Voor mijn onderzoek is het verschil moeilijk te bepalen wie echte experts
genoemd kunnen worden en wie eigenlijk geen experts in de strikte zin zijn maar
eerder vakkundige amateurs met veel ervaring in een bepaald vakgebied zijn.
Verder heeft de hoeveelheid media-aandacht die een stakeholder groep
krijgt een grote invloed op de impact die een stakeholder groep kan hebben op
de publieke opinie. De toon waarop het artikel is geschreven of de manier
waarop het interview is afgenomen verraad of de stakeholder groep serieus
wordt genomen of niet. Het is dus belangrijk om een goed doordacht plan te
hebben voordat haastig de media gezocht wordt.
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Bijlage 1:
# Inwoners in het Drentsche Aa-gebied (naar: v.d. Linden & Nijmeijer;
2003).
Dorpen en gehuchten in het Drentsche Aa-gebied
2002
Gem.
Gem.
Gem. Hunze en Aa'
s
Tynaarloo
Assen
Anderen
236 Tynaarloo
1800 Loon
?
Anloo
345 Oudemolen
100
Eext
1364 Zeegse
100
Gasteren
407
Schipborg
682
Rolde
3861
Balloo
133
Nijlande
100
Deurze
100
Totaal
7228 Totaal
2000 Totaal
0
Totaal # inwoners in het
Drentsche Aa-gebied:
9228
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Bijlage 2:
In deze bijlage is allereerst een indeling gemaakt op basis van
overeenkomsten en samenwerkingen tussen verschillende overheden. Eerst een
paragraaf over Staatsbosbeheer. Het Staatsbosbeheer moet in het Drentsche
Aa-gebied grond aankopen en beheren. In de tweede paragraaf komen de
verantwoordelijke ministeries aan de orde. Daarna volgen de provinciale en
gemeentelijke overheden, het waterschap, de Noordelijke Land- en Tuinbouw
Organisatie, de Brede Overleggroep Kleine Dorpen en tenslotte een aantal
andere, kleine stakeholder groepen.
Het laatste gedeelte van deze bijlage geeft aandacht aan de gebruikte
media. Een klein beetje achtergrondinformatie over de gebruikte regionale
kranten, de Drentsche Courant en Het Dagblad van het Noorden. Tenslotte een
overzicht van de geraadpleegde radio- en televisiezender RTV Drenthe.

Drentse stakeholder groepen.
Staatsbosbeheer.
Staatsbosbeheer is op dit moment de grootste natuurterreinbeheerder in
het Drentsche Aa-gebied. In de jaren zestig was Staatsbosbeheer de organisatie
die land moest gaan aankopen om het gebied te kunnen behouden. Dit gebeurde
toentertijd in opdracht van het ministerie van CRM (Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk). Sinds 1998 heeft het Staatsbosbeheer een eigen
bestuursorgaan en is het daarin niet meer afhankelijk van het ministerie van LNV.
Op dit moment is de organisatie van Staatsbosbeheer in een
overgangsfase, die in de loop van 2005 gerealiseerd moet zijn. Dit betekent
onder andere dat er van acht naar vier regio’s gegaan wordt. Van belang voor
het Drentsche Aa-gebied is de afdeling Staatsbosbeheer Noord, die nu in de
provincies Friesland, Groningen en Drenthe actief is. In de jaren hiervoor viel het
Drentsche Aa-gebied ook al onder de afdeling Noord dus wat dat betreft is er qua
regioindeling niets verschoven (Staatsbosbeheer; 2005).
De betrokken ministeries.
Het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk (CRM)
heeft de aanzet gegeven tot het aankopen en behouden van het natuurlijke
landschap van het Drentsche Aa-gebied. Van dit ministerie van CRM werd de
Natuurbeheer sectie in 1982 overgeheveld naar het ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Voedselveiligheid (LNV) (Milieuloket; 2004).
Het ministerie van LNV is vooral belast met het behouden van het
landschap en het beschermen van natuurwaarden. In het Drentsche Aa-gebied
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komt dit neer op het reguleren van de bescherming van het gebied en op het
voortzetten van het aankoopbeleid, dat in gang gezet is door het ministerie van
CRM, door Staatsbosbeheer.
Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
is het laatste ministerie die in het gebied zijn invloed doet gelden in bijvoorbeeld
kwesties over waterkwaliteit en over de milieueisen in het gebied.
Provinciale en gemeentelijke overheden.
Niet alleen de provincie Drenthe heeft belang in het Drentsche Aa-gebied
maar ook de provincie Groningen heeft, voor een gedeelte, een belang hierin.
Een gedeelte van het beekdalstelsel ligt in de provincie Groningen. Dit valt buiten
het Nationale Landschap maar voor dit gedeelte gelden ook aparte maatregelen,
alleen komt dit door de drinkwatervoorziening voor de stad Groningen.
De omliggende gemeenten hebben alle belang bij het gebied in de vorm
van woningbouw, landbouw, toerisme en cultuurhistorie. Deze gemeenten zijn:
Assen, Tynaarloo en Aa en Hunze. De gemeente Tynaarloo is na de
gemeentelijke herindeling ontstaan uit de gemeenten Eelde, Vries en Zuidlaren.
Van deze gemeenten is de gemeente Vries de vroegere gemeente die een
belang had in het Drentsche Aa-gebied. In die gemeente bevind zich een
gedeelte van het Drentsche Aa-gebied. De gemeente Aa en Hunze is na de
gemeentelijke herindelingen ontstaan uit de gemeenten Anloo, Gasselte, Gieten
en Rolde. Van deze vier vroegere gemeenten hebben vooral de gemeenten
Anloo en Rolde een belang gehad in de problematiek rond het Drentsche Aagebied. De gemeente Assen heeft deels, net als de gemeente Groningen belang
bij de drinkwatervoorziening uit de Drentsche Aa en een klein gedeelte van het
Drentsche Aa-gebied valt binnen de gemeentegrenzen van Assen.
De Waterschappen.
Het Waterschap Hunze en Aa’s is het enige waterschap dat in het gebied
optreedt. Dit waterschap is in 2000 ontstaan uit een aantal kleinere
waterschappen in Groningen en Drenthe en beheert een groot gedeelte van oost
en noord Groningen en het noorden van Drenthe (Schiltkamp et. al.; z.j.). Het
waterschap is voornamelijk verantwoordelijk voor de waterkwaliteit in de beken
en herstel- en inrichtingswerken.
De waterleidingbedrijven uit Groningen en Assen zijn uiteindelijk ook
verantwoordelijk voor deels de waterkwaliteit en, voor een deel, door de inname
van water zodanig te regelen dat er voldoende water overblijft om het
beeksysteem zo optimaal mogelijk te laten functioneren.
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Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie en agrariërs.
De agrariërs zijn een van de belangrijkste groepen in het Drentsche Aagebied. Al was het alleen maar omdat ze de voornaamste grondbezitters zijn, of
waren, in het gebied. Agrariërs hebben ook eeuwenlang vorm gegeven aan het
landschap door het verbouwen van gewassen en het weiden van vee. Mede
hierdoor is het karakter van het Drentsche Aa-gebied ontstaan.
De agrariërs in het Drentsche Aa-gebied waren niet echt heel erg
georganiseerd in hun verzet tegen de plannen voor een Nationaal Landschap en
zijn nog steeds niet heel erg georganiseerd. Een aparte organisatie daarvoor is
niet echt aanwezig.
De NLTO probeert de belangen van de achterban in het gebied zo goed
mogelijk te behartigen. Maar het probleem met deze belangenbehartiging is
vooral dat de afstand tot de agrariers in het gebied te groot is. De NLTO is een
organisatie die een algemeen agrarisch belang behartigd maar voor het
Drentsche Aa-gebied zijn er ook andere belangen die niet uit het oog verloren
mogen worden. Deze specifiekere belangen hadden beter behartigd kunnen
worden door een georganiseerde groep plaatselijke agrariers.
Brede Overleggroep Kleine Dorpen.
Een van de meest bekende kleinere stakeholder groepen in het Drentsche
Aa-gebied is het BOKD, de Brede Overleggroep Kleine Dorpen Drenthe. Deze
overleggroep trekt zich de belangen van de dorpen in Drenthe aan. Ongeveer
honder-dertig dorpen zijn aangesloten bij het BOKD. Deze groep is, onder
andere, actief in het Drentsche Aa-gebied.
De belangrijkste persoon in de BOKD is de historisch-geograaf Elerie.
Hoewel de BOKD sporadisch teruggevonden is in de onderzochte media is deze
man toch een belangrijke pion voor het BOKD in het overleg over het Drentsche
Aa-gebied. Als ze voorkomt in de media is dat in de persoon van deze eerder
genoemde heer Elerie.
Het BOKD is aanwezig in het overlegorgaan van het Nationaal Beek- en
Esdorpenlandschap Drentsche Aa én in de, aan het overlegorgaan gelieerde,
projectgroep Drentsche Aa. Deze projectgroep adviseert het overlegorgaan op
inhoudelijke onderdelen. Al met al is deze kleine stakeholder groep goed
vertegenwoordigd in de organisatie van het Nationale Landschap Drentsche Aa.
Kleinere stakeholder groepen.
Naast de hierboven genoemde grotere stakeholder groepen en het BOKD,
zijn er ook een aantal ‘kleinere’ groepen die hun stem willen laten horen
aangaande het Drentsche Aa-gebied. Niet klein vanwege de grote van de
organisatie, maar ik ben hierbij uitgegaan van het aantal keren dat zo een groep
in de media voorkomt en over het aantal personen dat voor een groep in de
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media aan het woord komt. Als één persoon steeds het woord voert over alle
verschillende aspecten die met de problematiek van het beekdal te maken
hebben, dan heb ik gemakshalve aangenomen dat de organisatie niet al te groot
is of dat er een aparte woordvoerder is aangesteld die alle contact met de media
onderhoudt. Een ander criteria is dat de ‘kleinere’ groepen een provinciaal of
regionaal karakter hebben en / of uniek zijn voor het Drentsche Aa-gebied.
Hierbij horen de gemeenten, provincies en waterschappen, die ik hierboven
beschreven heb, uiteraard ook. Maar dat zijn organisaties die een provinciaal of
regionaal karakter hebben en die, in enige mate, gestuurd worden door de
landelijke overheid. Met ‘kleinere’ groepen bedoel ik vooral het ‘kleinere’ belang
dat deze groepen hebben, ofwel, deze groepen hebben een meer specifiek
belang.
Eén van deze andere groepen is het Noordelijk Agrarisch
Innovatiecentrum (NAI, nu Katalysator geheten), die probeert om alternatieven
voor de landbouw te vinden. Voor het Drentsche Aa-gebied probeerde het onder
andere Aa-kaas en Aa-bier op de markt te krijgen. Andere groepen zijn de
Milieuraad Drenthe, de Milieuraad Groningen, een aantal Vis- en
Kanoverenigingen, het Recreatieschap Drenthe, Stichting het Drents Landschap
en het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie Noord (IVN Noord). Deze
groepen komen over het algemeen in vrij beperkte mate voor in het overleg over
het Drentsche Aa-gebied.

Drentse media.
Regionale media is wat betreft radio en televisie een vrij recent
verschijnsel. Op het vlak van de geschreven media is het al ouder. Zo claimt de
Haarlemsche Courant de oudste, nog steeds bestaande, krant ter wereld te zijn
(Haarlems Dagblad; 2005). In 1656 opgericht als de Oprechte Haerlemfe
Courant. Een compleet overzicht van de oudste regionale nieuwsbladen heb ik
niet in mijn hoofd zitten maar een aantal vluchtige blikken in het archief van de
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag leert dat verschillende regionale
nieuwsbladen wortels hebben tot in de zestiende eeuw. Ik noem deze oude
kranten nieuwsbladen omdat veel van deze bladen onregelmatig verschenen en
zeker niet dagelijks verschenen.
Wat de regionale radio en televisie betreft was in Nederland in 1945 de
eerste regionale omroep de Regionale Omroep Zuid (ROZ) (L1; 2005). Voor de
televisie was dat weer een stuk later. In 1992 was RTV Oost de eerste regionale
zender met een uur televisie per week (ORN; 2005). Zoals hieronder valt te lezen
was de regionale radio en televisie in Drenthe vrij vlot met het opstarten van haar
eigen uitzendingen.
Hieronder volgt eerst een korte weergave van de geschiedenis van de
gebruikte kranten: het Dagblad van het Noorden en de Drentsche Courant. Voor
de laatste paragraaf heb ik een korte opsomming over het ontstaan van de RTV
Drenthe bewaard.
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Drentsche Courant en Dagblad van het Noorden.
De Drentsche Courant werd op 1 april 1823 opgericht als Nieuws- en
Advertentieblad van de Provincie Drenthe. In 1826 wordt het de Drentsche
Courant. De geschiedenis van de krant wordt voornamelijk gekenmerkt door een
groot aantal naamsveranderingen en door een groot aantal regionale uitgaven
van de krant.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog verschijnt de krant niet van 1942 tot en
met 1945, want papier was beter besteed voor het drukken van een Nationaalsocialistisch Drentsch Dagblad aldus de Duitse bezetting (Asser Historische
Vereniging; 2004).
Tegen 2001 naderde de oplage van de krant de 50.000 stuks. Een jaar
later, in april 2002 is de Drentsche Courant gefuseerd met het Nieuwsblad van
het Noorden. De nieuw ontstane krant heet het Dagblad van het Noorden. En
heeft een oplage van ongeveer 172.000 kranten (in 2003) (Groningen; 2004).
Deze krant verschijnt in 9 verschillende regionale edities en is één van de grote
provinciale kranten in Nederland. Van deze laatste krant heb ik de editie voor
Noord-Drenthe gebruikt in mijn onderzoek.
RTV Drenthe.
Vanaf 19 februari 1946 kent de provincie Drenthe een provinciale (radio)
omroep. Na, ook hier een aantal naamswijzigingen, wordt in 1988 de Stichting
Omroep Drenthe opgericht. Waarvan in 1989 de eerste uitzending van start gaat.
De televisie tak wordt opgericht in 1994 en in 1995 start de eerste
uitzending van TV Drenthe. RTV Drenthe is de eerste regionale omroep die een
digitaal archief aangelegd heeft. Zodoende was het mogelijk om met
steekwoorden zoekopdrachten uit te voeren en zo materiaal te verzamelen. Dit
alles op een snelle en gemakkelijke manier. Helaas was het niet mogelijk om alle
bestanden in hun geheel te bekijken of te beluisteren. Hierdoor is jammer genoeg
dit gedeelte van het onderzoek meer een extra illustratie geworden bij het
uitvoerige krantenonderzoek.
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Bijlage 3:
Artikelen over het Drentsche Aa-gebied in de Drentsche Courant (1965-maart
2002) en het Dagblad van het Noorden (april 2002-december 2002).
Een streepje onder het kopje Aangehaalde Woordvoerder(s) betekent dat voor de genoemde
organisatie er niemand geciteerd wordt in het artikel. Een streepje bij Aangehaalde
woordvoerder(s) én bij Organisatie(s) betekent dat het artikel wel over een Drentsche Aa
gerelateerd onderwerp gaat maar dat er geen organisaties genoemd worden in het artikel en dat
er geen interviews opgenomen zijn in het artikel.

Drentsche Courant:
Datum

Krantenkoppen

28-4
1965

Hoofdingelanden
waterschap '
Drentsche Aa'
.
Langdurig gesprek over de
afleiding Tuurloo.
B en W Anloo weinig
mededeelzaam.
Natuurreservaat van 2000
hectare te Gasteren.
Verrassingen voor Anloo,
Liston en de boerenpartij.
Oppervlakte bijna 2500
hectare.
Landschapsreservaat kost
vele miljoenen.
De kwestie
'
landschapsreservaat'
.

25-51965
29-51965
22-61965
24-61965
1-71965
18-91965
26-11966

22-21966

Stukken en stukjes in
Landschapsreservaat.
Voorlopige
ruilverkavelingcommissie
Anloo. Landschapsplan
remde installatie.
Stroomdallandschap
Drentsche Aa 2500 hectare
/ Gedachtenplan dinsdag te
Assen geïntroduceerd /
Bespreking op hoog
provinciaal niveau.
B en W Anloo over opzet
van landschapsplan voor
Stroomdallandschap
Drentsche Aa:
Staatsbosbeheer is
vederlicht over agrarische
belangen heengewandeld

Aangehaalde
Organisatie(s)
woordvoerder(s)
G.M. Lambers
Waterschap Drentsche Aa

D. Koekoek

PvdA Anloo

-

Gemeente Anloo

G. Londo

Gedeputeerde Staten Drenthe

G. Londo

Gedeputeerde Staten Drenthe

G. Londo

Gemeente Anloo
Gedeputeerde Staten Drenthe

G.M. Lambers
H.E. Heringa
W. Buiter
G.M. Lambers
G.M. Lambers
G. Londo
J. Hingstman

Cultuur Technische Commissie
Drente
Cultuur Technische Dienst Drenthe
Waterschap Drentsche Aa
Drents Landbouwgenootschap
Gedeputeerde Staten Drenthe
Drents Landbouwblad

W. Buiter

Gemeente Anloo
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26-21966

4-31966
5-31966

22-41966

4-51966
9-51966

14-121966
7-11967

17-11967

10-101967
13-101967

20-101967

Hoe zit het met de
agrarische belangen?
Stroomdallandschap
Drentsche Aa laatste
beekdalenstelsel
Waterschap: Drentsche Aa
is groot natuurgebied.
In het gedachtenplan over
het stroomdallandschap
Drentsche Aa zijn de
vogels geteld maar… geen
woord over de boer als
ondernemer - of als mens.
Voorzitter Drentsche
Waterschapsbond over
stroomdallandschap
Drentsche Aa. Waterstaaten landbouwkundig dwaze
vertoning.
‘Drentsche Aa'stuurt aan
minister boos telegram.
J. Hingstman:
Ruilverkaveling goed voor
weidevogels. Comité
Drentsche Fauna:
vergelijking moeilijk.
Ruilverkaveling Rolde en
Anloo weer op gang. GS
willen afzonderlijk
streekplan Drentsche Aa.
Hoofdbestuur Drents
Landbouwgenootschap
ontevreden over optreden
Staatsbosbeheer.
Grondgebruiker kan de
dupe worden van
stroomdalplan.
R. Schuiling (PvdA):
opboksen tegen
stroomdalplan. Plannen
Anloo blijven liggen door
stroomdalplan.
Rapport van Drents
Landbouwgenootschap:
Deining om de Drentsche
Aa.
Gedeputeerde G.M.
Lambers - bij opening
waterschapshuis - over
stroomdallandschap
Drentsche Aa '
sterke
krachten dringen er op
aan'
.
Gedeputeerde G.M.
Lambers over

-

-

B.H. Vos

Waterschap Drentsche Aa

J. Hingstman
J. Hingstman
J. Hingstman

Drents Landbouwgenootschap
Drentsche Waterschapsbond
Drents Landbouwblad

H. van Ruinen

Drentsche Waterschapsbond

G.M. Lambers

Waterschap Drentsche Aa

J. Hingstman

Drents Landbouwgenootschap

-

SBB
Cultuur Technische Dienst Drenthe

-

Drents Landbouwgenootschap

D. Koekoek
R. Schuiling
PvdA Anloo
mr. K.H. Lambers Gemeente Anloo
-

Drents Landbouwgenootschap

G.M. Lambers
H. Buiter

Gedeputeerde Staten Drenthe
Waterschap Drentsche Aa

G.M. Lambers
G.M. Lambers

Drents Landbouwgenootschap
Gedeputeerde Staten Drenthe
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20-101967
20-101967
17-111967

28-111967
4-121967
12-11968

28-91968

12-111968
25-111968

10-11969

27-21969

stroomdallandschap
Drentsche Aa '
eind dichter
bij oplossing'
.
De vogels en de boeren.
Als gedachtenplan wordt
gerealiseerd, stroomdal
Drentsche Aa voor
landbouw verloren.
Stroomdallandschap
Drentsche Aa.
Staatsbosbeheer kocht
reeds 200 hectare grond
aan.
Stroomdallandschapplan
Drentsche Aa. Raad Anloo
wil een beslissing.
Scheidend voorzitter
plattelandsjongeren.
'
Landschapsplan kwam
overrompelend'
.
Statenlid J. Oosterhuis over
stroomdallandschap
Drentsche Aa: Procedure
grondaankoop geeft geen
opluchting.
Drentsche Aa weer eens
buiten zijn oevers. Boeren
zullen het water (zoals
sinds onheugelijke tijden)
voorlief moeten nemen.
Van verkleining nog geen
sprake.
Stroomdallandschap wordt
opnieuw bezien.
Felle kritiek van Anloo'
s
raadslid H. Buiter op
landschapsplan / Stroomdal
Drentsche Aa: Landbouw is
het zat / Nu tijd voor
resoluut ja of resoluut nee.
Deining onder boeren slaat
nu om in paniek. Stroomdal
onder spanning.
(subkopjes)
1) Georganiseerde
landbouw wil nu daden
2) '
Natuurbeschermers'van
ministerie wisten in 1 dag
alles van Drentsche Aa
3) Commentaar: '
Maat is
vol'
Stroomdallandschap
Drentsche Aa. Gronden
moeten binnen 3 jaar

-

-

-

Drents Landbouwgenootschap

D. Huizinga

Provinciale Staten Drenthe

D. Koekoek
W. Buiter

PvdA Anloo
VVD Anloo

J. Snoeken

Drentse Plattelands Jongeren
Gemeenschap

J. Oosterhuis

Provinciale Staten Drenthe

H. Buiter
H. Buiter
H. Buiter
G.M. Lambers
J.L. Nysing
-

Voorlopige Ruilverkavelingcommissie
Waterschap Drentsche Aa
Gedeputeerde Staten Drenthe
Drents Landbouwgenootschap
-

H. Buiter

VVD Anloo

-

-

J.L. Nysing

Drents Landbouwgenootschap

-

-

-

-

H. Buiter

Waterschap Drentsche Aa
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gekocht worden.
29-41969

29-91969
21-11970
28-121970

12-11971

7-51971

22-6
1972
5-81972

11-81972
17-81972
22-91972
30-91972
11-111972

Landbouw moet
vertrouwenscommissie
aanwijzen. Drentsche Aa
moet B zeggen. Richtlijnen
voor aankoop gronden.
In mooie landschap van de
Drentsche Aa, Drentse
schilders samen aan de
slag.
Plannen nog niet rond.
Anloo en Rolde wachten al
jaren op ruilverkaveling.
Beperkende bepalingen in
stroomdallandschap
struikelblok. Grondaankoop
Drentsche Aa in impasse
geraakt.
Gedeputeerde Staten staan
achter commissie. Rijk
moet vorming
landschapsreservaat
Drentsche Aa betalen.
Prof. Waterbolk over
stroomdallandschap
Drentsche Aa: Ook zonder
de mens gaat milieu
achteruit.
Onverteerbare zaak voor
niet verbeterde gebieden.
Drentsche Aa verhoogt
omslag.
GS stellen
ontwerpstreekplan vast.
Stroomdallandschap
bestemd voor rustige
recreatie.
Gedeputeerde D. Huizinga
na bootreis: '
Drentsche Aa
geschikt voor kanovaren niet voor motorboten.'
Dit gebied moet bewaard
blijven.'Drentsche Aa: Eén
brok natuur.
Vries niet eens met
streekplan voor Drentsche
Aa.
Stroomdal Drentsche Aa.
Anloo heeft bezwaren
tegen facetstreekplan.
Film over Drentsche Aa
komt 28 december op tv.

-

-

-

-

H. Buiter

-

-

Stichting Beheer Landbouwgronden
(SBL)

-

Provincie Drenthe
Cultuur Technische Dienst
Waterschap Drentsche Aa
SBB

prof. dr. H.J.
Waterbolk
H.W. de Vroome
J. Oosterhuis
ir. J.S. van
Broekhuizen
P. Schutrops
J. Smeenge
H. Buiter

RuG
SBB
Waterschap Oude Vaart
Provinciale Planologische Dienst
Waterschap Drentsche Aa
Waterschap Drentsche Aa
Waterschap Drentsche Aa

-

Gedeputeerde Staten Drenthe

D. Huizinga
H. van Kooten
ir. A. Ernst

Gedeputeerde Staten Drenthe
Gedeputeerde Staten Drenthe
SBB

ir. A. Ernst

SBB

-

Gemeente Vries
Gedeputeerde Staten Drenthe

-

Gemeente Anloo

G.M. Lambers
H.W. de Vroome

Gedeputeerde Staten Drenthe
SBB
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28-31973

Belangrijk besluit tijdens
laatste zitting. Behoud
stroomdalgebied Drentsche
Aa is verzekerd.

1-91973
22-11974

CRM geeft geld voor
Drentsche Aa.
VVD-fractielid in Muzeval
Emmen. Vonhoff op bres
voor Anderse beek en
Stroomdal Drentsche Aa.
Door nieuwe
grondaankopen.
Stroomdallandschap omvat
1000 hectare.
Waterschap Drentsche Aa
onderhandelt. Boeren
dwars over grondaankoop
CRM bij Anderse Diepje.
Bezorgdheid over
aantasting van Landschap.
Staatsbosbeheer wil
Drentsche Aa beschermen
tegen te veel vissers.
Burgemeester van Anloo
tegen GS: '
Aandacht voor
boeren
stroomdallandschap.'
Excursie naar gebied van
Drentsche Aa.
Inventarisatie van planten
en dieren in stroomdal
Drentsche Aa.
H. Wierenga over opslaan
radioactief afval: '
Geen
proefboringen in
stroomdallandschap.'
Margriet en Pieter op fiets
naar Drentsche Aa.
Boek van Henk Vonk over
Drentsche Aa.
Bezwaarschrift naar Raad
van State om natuurgebied
te redden. Milieuraad
hogerop in verzet tegen
bouw in Schieven.
Proefschrift over stroomdal
Drentsche Aa
In stroomdallandschap
Drentsche Aa.
Voortbestaan houtwallen in
gevaar.
Beekdallandschap van
Drentsche Aa studieobject.
Stuifmeelonderzoekers op

12-61974
6-71974
26-71974

7-41976
29-41976
3-61976
12-81976
11-91976
26-111977
20-81979

23-91981
9-101981
16-101981

G.M. Lambers
A.J. Eshuis
J. Oosterhuis
J.W. Boonk
W. Kremer
-

Gedeputeerde Staten Drenthe
Gedeputeerde Staten Drenthe
Gedeputeerde Staten Drenthe
Gedeputeerde Staten Drenthe
Gedeputeerde Staten Drenthe
Waterschap Drentsche Aa

Vonhoff

VVD

-

SBB

H. Buiter

Waterschap Drentsche Aa

A. Klaasens
M. Uri
ir. H. Wijnants

Gemeente Vries
Hengelvereniging Assen en
Omstreken
SBB

mr. K.H. Lambers Gemeente Anloo
J. Hovenkamp
Boer
Boer
A. Timmer
drs. J.P. Bakker
A. Ernst

Werkgroep Vrijwillig Natuurbehoud
Regio Noord
RuG
Stichting het Drents Landschap

H. Wierenga

PvdA

-

-

-

-

-

Milieuraad Drenthe
Gemeente Assen

dr. de Gans

UvA

W. Wedman

IVN Noord

dr. de Gans

UvA
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congres in Drenthe.
9-111982
27-111982
6-81983

9-121983
19-71984
27-71984
16-31987
28-81987
7-91987
23-121987
1-31988

26-61988
20-81988

Gedeputeerde Willems in
commissie: alternatieve
landbouw niet in dal
Drentsche Aa.
‘Van een boer maak je
geen natuurbeschermer’.
Staatsbosbeheer wil
kanovaren op Drentsche
Aa in toom houden.
Peddelen komt op als
wassend water.
Deelplan Drentsche Aa.
Assen bestrijd opvatting in
PPR-blad. '
Drentsche Aagebied niet onbeschermd.'
Raadslid Annen brengt
klachten boeren naar
buiten. '
Staatsbosbeheer
onderhoudt natuur slecht.'
Ook kritiek op voorontwerprecreatieplan. Vries wil
drukte toeristen op de
Drentsche Aa beperken.
Gronings drinkwater uit
Drentsche Aa in de knel.
Drenthe machteloos tegen
vervuiling.
Milieuraad Drenthe kapittelt
provinciaal bestuur.
'
Vervuiling Aa wel aan te
pakken'
.
Vervuiling vormt gevaar
voor drinkwatervoorziening
Groningen. GS: Drentsche
Aa samen schoonmaken.
Minder
bestrijdingsmiddelen in
oppervlaktewater.'
Vervuiling Drentsche Aa
wordt aangepakt.
Groningen doet niet aan
dichtslibben Drentsche Aa.
Waterschap naar Raad van
State.
Natuurlijk milieu van de
Drentsche Aa aangetast
(p.1). Onderzoekers vinden
foldermateriaal over
Drentsche Aa onvoldoende.
'
Informatie voor toeristen te
taai’.

T.E. Willems

Gedeputeerde Staten Drenthe

ing. J. Hingstman
G. Londo
G.M. Lambers
B. Riemersma
J.D.D. Hofman
M. Kik
H. van Dam
R. Spurnaai
J. Hofsteenge
-

Drents Landbouwgenootschap
Gedeputeerde Staten Drenthe
Drents Landbouwgenootschap
SBB
SBB
Waterschap Drentsche Aa
Recreatieschap Drenthe
Sportraad Drenthe
Drentse Kanoclub Assen
-

J. Wellen

Gemeente Assen

A. Kamping

Gemeente Annen

-

Gemeente Vries

H.A.A. Lange
W.C. Wijntjes
A.J. Morsink

Gedeputeerde Staten Drenthe
Gewestelijke Waterleiding Groningen
Gemeente Groningen

-

Milieuraad Drenthe

-

Gedeputeerde Staten Drenthe

ir. A.I.A. Soppe
H.A.A. Lange
W.C. Wijntjes
Klunder

Gewestelijke Waterleiding Groningen
Gedeputeerde Staten Drenthe
Gewestelijke Waterleiding Groningen
Landbouwschap Drenthe

H. Bos
-

Waterschap Drentsche Aa
Gedeputeerde Staten Groningen

-

-
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20-11989
26-41989

5-51989
9-61989

22-121989
18-51990

11-91990
12-101990
17-91991
6-21992
6-31992
13-31992

17-31992

24-41992

GS vinden sliblozingen niet
schadelijk voor Drentsche
Aa.
Nijpels laat
landbouwhogeschool
bekijken hoe rivier schoon
kan blijven. Kwart miljoen
voor Drentsche Aa.
Directeur Bossen en
Plantsoenen: Assen niet
verantwoordelijk voor
vervuiling Drentsche Aa.
Staatsbosbeheer wacht op
geld voor aankoop gronden
langs Drentsche Aa.
Vaagheid rond
natuurreservaat.
Water van Drentsche Aa
voor drinkwatervoorziening.
Steeds meer pompstations
sluiten.
Ing. De Vroome:
Economische ontwikkeling
tussen Groningen en Assen
heeft desastreuze
gevolgen. Landschap
Drentsche Aa in gevaar.
Nieuwe wandelroutes rond
Drentsche Aa. Goed voor
natuur.
Parkeerterreinen voor
recreant Drentsche Aa.
Water in Drentsche Aa
superlaag.
Provinciebestuur Drenthe
presenteert ontwerp voor
nieuw NP. Bovenloop
Drentsche Aa beschermt.
Drents riviertje krijgt te
weinig '
voeding'van
grondwater.
Maatregelen noodzakelijk
om Drents riviertje weer
schoon te krijgen.
Bestrijdingsmiddelen taboe
voor Aa.
Snelle Grondwaterwinning
WDM bij Annen ontziet
Drentsche Aa. Ontduiken
'
MER'goed voor milieu.
Plan om vogels naar
stroomdallandschap
Drentsche Aa te brengen
afgekeurd. Boswachterij

R.G.J. Maarhuis
A. Dieters
E. Nijpels

Gedeputeerde Staten Drenthe
Gedeputeerde Staten Drenthe
Gedeputeerde Staten Drenthe
Ministerie van VROM

J.W. Leenen

Gemeente Assen

J.J. Kalb

SBB Drenthe

W.G. Beeftink

Waterleidingbedrijf Midden Drenthe

ing. H.W. de
Vroome
ing. J. Hidding

Stichting Drents Landschap
Drents Landbouwgenootschap

H.S.B.M. van
Asperen
H.A.A. Lange
-

SBB
Gedeputeerde Staten Drenthe
-

-

-

H.A.A. Lange
A. Bos

Gedeputeerde Staten Drenthe
CBTB Drenthe

-

-

M.M. Kool
H. Morsingh
J.H. Thijse

Gedeputeerde Staten Drenthe
Gemeente Groningen
Provincie Drenthe

A. Kooistra
H Zwaring
W. Klunder
R.W. BrocalisZaalberg
Duintjer
H. Lanjouw
H. Post

Provincie Drenthe
Ministerie van LNV
Landbouwschap Drenthe
Milieuraad Drenthe
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inwoner Zuidlaren
SBB
SBB

Anloo heeft begrip voor
afschieten zwanen.
30-61992
1-71992

3-71992

8-81992
29-91992
13-101992
29-31993

6-41993

1-71993

5-71993

26-101993
11-21994

Vries zoekt maatregelen
voor recreatiegebied rond
Zeegse. Druk op Drentsche
Aa moet kleiner.
Maatregelen noodzakelijk
om riviertje weer schoon te
krijgen. Boeren ontzien met
bestrijdingsmiddelen
Drentsche Aa.
Indirecte waterinname door
spuitmachines moet
oppervlaktewater
schoonhouden.
Gedeputeerde stelt
alternatieve vulplaatsen in
gebruik.
Een losse steek in het
breiwerk van onze
geschiedenis. Op zoek
naar oude voorden.
Natuurbeschermers maken
plan herstel beken en
oevers.
Staatsbosbeheer brengt
beekdalen terug in
landschap.
Vliegvisvereniging in Assen
wil oude populatie
herintroduceren. Mogelijk
straks weer forel en zalm in
Drentsche Aa.
Injectie om verdroging in
Drentsche en Ruiner Aa
tegen te gaan.
Rijkssubsidie voor
waterschappen.
Omgeving rond Drentsche
Aa potentieel NP.
Financiële injectie voor
versterken kwaliteit
landelijk gebied.
Natuur- en Milieu
organisaties pleiten voor
verdere '
vernatting'
beekdalen: Vledder- en
Wapserveense Aa worden
groot natuurgebied.
Stroomgebied Drentsche
Aa en Elperstroom versneld
op de schop. Ministerie
trekt knip open voor natuur.
Verdroging van
stroomdalgebied vormt het

J van der Steur

Gemeente Vries

L. Beijering
J.H. Tijde

Boermarken Grolloo
Provincie Drenthe

M.M. Kool
M.J. Smit

Gedeputeerde Staten Drenthe
Gemeentelijk Waterbedrijf Groningen

-

Stichting Archeologie & Monument

J. Tuttel
E. van den Bilt

Drents Landschap

Brink

SBB

H. de Vogel

Noord Nederlandse Vliegvisvereniging

F.G. Thurkow

Waterschap Drentsche Aa

-

-

Q. Smeele

Milieuraad Drenthe

H.A.A. Lange

Gedeputeerde Staten Drenthe

-

SBB
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21-101994
7-121994
29-31995
11-71995

grootste probleem.
Toestand Drentsche Aa
verslechtert.
Boeren langs Drentsche Aa
zoeken streekeigen
product.
Landbouwers Drentsche
Aa-gebied slaan handen
ineen.
Boeren uit het stroomdal
Drentsche Aa zien kansen
voor '
eigen'biertje.
In 1996 eerste '
Drentsche
Aa-kaas'op de plank.

D. Harssema

Projectgroep Duurzame Landbouw

H. Tinge
S.B. Swierstra

Stuurgroep Drentse Aa
Gedeputeerde Staten Drenthe

M. Weeda

Aanzet

D. Harssema
M. Kool
J. ten Brink
J. Koek-Hoekstra

15-71995

Reservaat zonder boeren
of natuurgebied met
boeren? Aa-kaas, Aa-vlees,
Aa-bier?

ir. J. Smit
W. Klunder
H. Thije
D. Harssema
H.J. Blanksma
J. Boerma

19-91995
4-31996

Beekdal voor miljoenen
guldens in de steigers.
Ook heideparfum, Aa-vlees
en Aa-kaas komen niet van
de grond. Project Drents
bier mislukt.
De terugkeer van de das,
de otter, de holpijp en de
zwartblauwe rapunzel. Het
geheugen van de
Drentsche Aa.
Plannen in de maak voor
omgeving Balloërveld en
beekdal Drentsche Aa. NP
in Noord Drenthe
Staatsbosbeheer wil
huidige 33 km. Looprecht
langs de Drentsche Aa
anders. Sportvissen in
Drentsche ingeperkt.
Raad, boeren en
natuurbeheerders naar
Schiermonnikoog voor
ervaringen. Balloërveld hart
NP.
Voorzitter Voorlopige
Commissie NP over park
Drentsche Aa: Gebied moet
zelf grenzen kunnen
aangeven.

-

Noordelijk Agrarisch Innovatiecentrum
(NAI)
Gedeputeerde Staten Drenthe
Boer
Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen
Waterbedrijf van de Gemeente
Groningen
Landbouwschap Drenthe
Provincie Drenthe
NAI
NAI
Boer
-

H.J. Blanksma
A. Bennen

NAI
Gemeente Rolde

H. Post
J. Smittenberg

SBB
Provincie Drenthe

A. Edelenbosch
P. Pasman

Gedeputeerde Staten Drenthe
Provincie Drenthe

W. Wever
H. Offringa

Drentse Federatie van
Hengelsportverenigingen
SBB

A. Bennen

Gemeente Rolde

Van Montfrans

VCNP

18-51996

2-71996
27-71996

27-81996

20-91996
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30-101996
19-111996
27-111996

19-121996
6-11997
16-11997
24-11997
29-11997
5-21997

21-31997
1-71997

10-91997
29-91997
10-121997

18-51998

Anloo positief over NP.

-

Gemeente Anloo

Historisch geograaf Elerie
over Drentsche Aa-gebied:
Tankgracht op het
Balloërveld moet blijven.
Staatsbosbeheer brengt
vroegere bedding weer in
verbinding met natuurlijke
beek. Oude meander van
Deurzer Diepje in ere
herstelt.
Hunze en Aa stelt wel
aantal voorwaarden.
Waterschap akkoord met
NP.
Weinig geloof in hardheid
voorwaarde gemeente
Rolde. Boeren tegen NP.
Wegennet voorziet niet in
komst NP Drentsche Aa.
Loon vreest
verkeersoverlast.
B en W onder enkele
voorwaarden akkoord met
NP. Assen wil
bezoekerscentrum.
Regiohoofd T.R. Klootwijk
van Staatsbosbeheer
Drentsche: Hele stroomdal
Drentsche Aa in NP.
Bedrag van 1,4 miljoen
voor verplaatsing uit
stroomdal ongebruikt.
Drentsche Aa boeren te
honkvast.
Miljoenen guldens voor
beter milieu Drentsche Aagebied.
Landbouw, natuur en
politiek bereiken
overeenstemming. Kavelruil
in Drentsche Aa-gebied
gaat toch door.
Vissen van Drentsche Aa in
Oudemolen
Toch landbouwgronden in
NP Drentsche Aa.
Gemeente komt met
voorstel om NP Drentsche
Aa te ontlasten: Zet
bezoekerscentrum in
Assen.
Landbouw wil eerst meer
zekerheden en meer geld.

H. Elerie

-

H. Post

SBB

J. Lagendijk

Waterschap Hunze en Aa'
s

H. Westerling

NLTO

P. Pasman

Provincie Drenthe

-

Gemeente Assen

T.R. Klootwijk

SBB

W. Klunder
K. Folkertsma

NLTO
Provincie Drenthe

-

-

H. Kosters
H. Post
H. Thije

Bureau Beheer Landbouwgronden
(BBL)
SBB
ROM-WCL

A. de Vroome

SBB

W. Klunder
A. Edelenbosch
A. Aling
D. van AsKleijwegt

NLTO
Gedeputeerde Staten Drenthe
Dorpsbelangen
Gemeente Assen

Van der Veer
A. Lanting

VCNP
NLTO

82

19-51998

23-51998

19-61998
7-71998
8-71998
24-101998
18-111998
3-121998
16-121998
16-21999

24-21999

7-72000
8-82000
22-92000
8-8-

Uitstel NP Drentsche Aa.

A. Edelenbosch

Gedeputeerde Staten Drenthe

Burgemeester R.
Munniksma van gemeente
Aa en Hunze: Drentsche
Aa-gebied verdient een
beschermde status.
Districtshoofd H. Post van
Staatsbosbeheer:
Creativiteit nodig voor de
oplossing voor Drentsche
Aa.
Miljoen voor kavelruil
Drentsche Aa.
Drentsche Aa wordt breed
NP
Onderzoek naar NP met
landbouwgrond erin
Landbouw en natuur rond
Drentsche Aa tot elkaar
veroordeelt.
Vissen met
Staatsbosbeheer in Anloo.
Roep om schaderegeling
stroomgebied Drentsche
Aa.
Oud Anreperdiepje heeft
weer water met
waterwalletje.
Milieumaatregelen werpen
al na 3 jaar vruchten af.
Kwaliteit Drentsche Aa
verbetert.
Advies voor
staatssecretaris over
Drentsche Aa-gebied in de
maak. Onderzoek naar
landschapspark.
Voorzitter Laurens Touwe
gebiedscommissie.
Kavelruil Drentsche Aa: Het
eerste schaap is over de
dam.
Nationaal Beek- en
Esdorpenlandschap
Drentsche Aa stap
dichterbij.
Eerste resultaten tests in
Drentsche Aa
veelbelovend. Waterbedrijf
kan fors besparen.
Plan Grontmij om Oude
Diep weer open te graven.
Rolderdiepje krijgt vrijheid
terug.
Kwartmiljoen voor herstel

R. Munniksma

gemeente Aa en Hunze

H. Post

SBB

-

-

-

-

H. Post

SBB

A. de Vroome

SBB

-

gemeente Aa en Hunze

-

-

M. Kool

Gedeputeerde Staten Drenthe

ir. H. van '
t Land

Regionale Commissie Nationaal
Landschapspark Drentsche Aa

L. Touwen
H. Overweg

Kavelruilcommissie Drentsche Aa
Drents Landbouwgenootschap

G. Faber

Ministerie van LNV

H. Prummel

Waterlab Noord

Y. de Leeuw
R. Bijlsma
-

Grontmij
Grontmij
Provincie Drenthe

-

-
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2001
2-22002
22-32002

benedenloop Drentsche
Aa.
Drentsche Aa: recreatie
dichtbij huis.
Op weg van stroomdal naar H. van '
t Land
droomdal.

ANWB
Voorbereidingscommissie

Dagblad van het Noorden:
Datum
7-62002
12-62002

Krantenkoppen
Zwemt de kwabaal nu wel of niet in de
Drentse Aa?
Wandelen langs nieuwe route: De Acht
van Amen.

Woordvoerder(s)
Albert Jan Scheper
Herman
Wanningen
Henk Post
Ab Sligter
Reun Munniksma
Henk Wolf

25-62002

31-72002
5-82002

20-92002

20-92002
19-112002
21-112002

Hobbyboeren heersen rond Drentsche
A. Aantal runt compleet landbouwbedrijf
naast voltijdbaan elders.

Staatsbosbeheer geeft kwelwater in
Taarlosche Diepje vrij baan.
Drentse Aa nu veel schoner dan paar
jaar terug. Inname van drinkwater
verloopt weer probleemloos.
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Café de Amer
gemeente Aa en
Hunze
Dorpsbelangen Amen
Keuning Instituut

Ingrid van Huizen

Van Hall Instituut
(Leeuwarden)
SBB
SBB

Jeroen Meeuwse

Waterschap Hunze
en Aa'
s
Waterbedrijf
Groningen
Provincie Drenthe
Waterschap Hunze
en Aa'
s

Drentse Aa krijgt weer de vrije loop.
Herstel van oude benedenloop dit najaar
van start.

Drentse Aa onder Noord-Willemskanaal
door
Drentsche Aa krijgt eindelijk officiële
status
Miljoenenoperatie geeft Drentsche Aa
volgend jaar oude loop terug.

Organisatie(s)
Hengelsportfederatie
Groningen-Drenthe
Waterschap Hunze
en Aa'
s
SBB

Provincie Drenthe
Provincie Groningen
Natuurmonumenten
SBB
Dienst Landelijk
Gebied
zie boven p. 9.
Veerman

LNV
Provincie Groningen
Provincie Drenthe
Natuurmonumenten
SBB

Hans Alders
28-112002
5-122002

Waterschap Hunze
en Aa'
s

Beekdal Oudemolense Diep op de kop.
Niet zeuren over stopzetten aankoop
grond.'
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Henk van '
t Land
Veerman

Overlegorgaan NBEL
DR. Aa
LNV
Drentse Landschap

Bijlage 4:
Uitzendingen met daarin onderwerpen over het Drentsche Aa-gebied op Radio
Drenthe (1994-april 2004).
Een streepje onder het kopje Aangehaalde Woordvoerder(s) betekent dat voor de genoemde
organisatie er óf niemand aan het woord gekomen is in de uitzending óf dat de persoon niet
achterhaald kon worden uit de informatie over de uitzending. Een streepje bij Aangehaalde
woordvoerder(s) én bij Organisatie(s) betekent dat de uitzending wel over een Drentsche Aa
gerelateerd onderwerp gaat maar in de uitzending geen interviews opgenomen zijn.
Uitzendda Onderwerp
Woordvoerder(s)
Organisatie(s)
tum
11-2-1994 Veiligstellen natuurgebied Drentsche Aa Brabers
Staatsbosbeheer
24-6-1994 Baggerplan Drentsche Aa
dhr. van Roon
Waterschap Drentsche Aa
Milieufederatie Groningen
1-9-1994 Baggerplan Drentsche Aa
dhr. Thurkow
Waterschap Drentsche Aa
Staatsbosbeheer Drenthe
Noord
ten Klooster
Drentsche- en Groningse
Milieufederatie
2-11-1994 Baggerplan Drentsche Aa
ter Veer
D'
66
Waterschap Drentsche Aa
Drentse Milieufederatie
Groningse Milieufederatie
Staatsbosbeheer Drenthe
Noord
Zorgelijke toekomst boeren in het
Noordelijk Agrarisch
Blanksma
Innovatiecentrum
9-1-1995 Drentsche Aa-gebied
Stichting Otterstation
25-1-1995 Otters terug in het Noorden
dr. Langbroek
Nederland
Provincie Drenthe
Provincie Groningen
Waterschap '
t Suydevelt
Coevoorden
26-1-1995 Waterpeil Drentsche Aa
dhr. Wierts
Kooistra
Waterschap Hunze en Aa'
s
Beperking landbouwactiviteiten langs de
24-2-1995 Drentsche Aa
Landbouwschap Drenthe
Gemeentelijk Waterbedrijf
Groningen
27-2-1995 Verbod landbouwgif langs Drentsche Aa Schaderegeling boeren langs de
Gemeentelijk Waterbedrijf
Groningen
19-3-1995 Drentsche Aa
Gewestelijke Raad voor
Drenthe
Nationaal Park in het Drentsche AaVoorlopige Commissie
Nationale Parken
12-5-1995 gebied?
Ministerie van LNV
15-5-1995 Drentsche Aa als Nationaal Park
Smeele
Drentse Milieufederatie
1-8-1995 Herstel natuurgebied de Heest in oude
Offringa
Staatsbosbeheer Drenthe
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15-8-1995

staat
Baggerplan Drentsche Aa

18-9-1995
28-9-1995

akkoord ROM-project Drentsche Aa
Bodemdaling Drentsche Aa-gebied

Kool
Buiter
-

Vaarverbod Drentsche Aa

Swierstra

Baggerplan Drentsche Aa
Baggerplan Drentsche Aa

Pastoor
Buiter
-

Noord
Waterschap Hunze en Aa'
s
gemeente Haren
Gedeputeerde Staten van
Drenthe
Waterschap Hunze en Aa'
s
NAM
Gedeputeerde Staten van
Drenthe (oneens met PvdA
en D'
66 collega'
s)
Gedeputeerde Staten van
Drenthe (oneens met PvdA
en D'
66 collega'
s)
Waterschap Hunze en Aa'
s
Waterschap Hunze en Aa'
s
gemeente Haren

ten Klooster

Staatsbosbeheer

-

-

Landbouwschap Drenthe
Noordelijke Land- en
Tuinbouw Organisatie
Provincie Drenthe
Noordelijk Agrarisch
Innovatiecentrum
Provincie Drenthe
Projectgroep Drentsche Aa
Staatsbosbeheer
Natuurbeschermingsorganis
aties

Holtjer
de Leeuw
Edelenbosch
dhr. Van Aartsen

Waterschap Hunze en Aa'
s
Ministerie van LNV
Gedeputeerde Staten
Ministerie van LNV

3-10-1995

5-12-1995
6-12-1995
15-1-1996
2-3-1996

Inrichting Homanshoff tot
bezoekerscentrum
Project Aan-zet in Drentsche Aa-gebied
ter ziele

Holtjer
-

20-5-1996

Otter en das krijgen meer ruimte

28-5-1996
14-6-1996

Ingebruikname nieuw gebouw
waterschap Hunze en Aa'
s
Aanbieding plan NP Drentsche Aa

17-8-1996
8-9-1996

Meetpuntresultaten bodemkwaliteit
Drentsche Aa en Elperstroom
Excursie NP Schiermonnikoog
gemeente Rolde
Waterschap Hunze en Aa'
s geopend

12-9-1996

Bezoek NP Schiermonnikoog

20-9-1996

Grenzen NP Drentsche Aa

19-6-1996

22-101996

Waterschap negatief over NP Drentsche
Aa

Blanksma
dhr. Smittenberg
-

Benner
Buiter
mevr. Jorritsma
Buist

-

gemeente Rolde
Waterschap Hunze en Aa'
s
Verkeer en Waterstaat
gemeente Rolde
Voorlopige Commissie
Nationale Parken
Provincie Drenthe
Staatsbosbeheer
Noordelijke Land- en
Tuinbouw Organisatie
Boermarken
Verschillende gemeenten

Lagendijk
Buiter

Waterschap Hunze en Aa'
s
Waterschap Hunze en Aa'
s

van Montfrans
-
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23-101996
18-111996
22-111996
22-111996

10-121996
27-121996
7-1-1997

dhr. H. Elerie

Gedeputeerde Staten
Drenthe
Provincie Groningen
Brede Overleggroep Kleine
Dorpen

Afronding project Drentsche Aa

-

-

Afronding fase-1 Drentsche Aa

Post
mevr.
Edelenbosch

Staatsbosbeheer
Gedeputeerde Staten
Drenthe
Gedeputeerde Staten
Groningen

Herstel benedenloop Drentsche Aa
Cultuurhistorie moet grotere rol spelen
bij herinrichting

Assen moet bouwen in het stroomdal en
rondweg ondertunnelen

van Dijk
dhr. Ir. S.M.
Slabbers

Gemeente Rolde positief over NP
Verdeeldheid over NP Drentsche Aa

H. Buist
H. Buist

23-1-1997
24-1-1997

Grote Ratelaar in het Drentsche Aagebied dankzij maaimachines
Assen wil bezoekerscentrum NP

26-1-1997

Weg verdwijnt door water Aa

29-1-1997

SBB wijst plannen NP af
Waterschap geteisterd door
graffitispuiters
Groningen en Drenthe willen toerisme
verspreiden

23-4-1997
28-5-1997

-

Emmens
Strijkstra
T.R. Klootwijk
mevr. Oosting

6-6-1997

29-8-1997
29-9-1997

Milieucontroles in het Drentsche Aagebied

CDA wil boeren geld geven voor
natuurontwikkeling
Toch landbouwgebieden in NP
Drentsche Aa

Biologisch Centrum Haren
gemeente Assen
Voorlopige Commissie
Nationaal Park Drentsche
Aa
gemeente Vries
Waterschap Hunze en Aa'
s
Staatsbosbeheer Drenthe

-

Provincie Drenthe
Politie
Boeren

Holman
mevr. A.
Edelenbosch
dhr. Van Aartsen

Statenfractie CDA
Gedeputeerde Staten
Drenthe
Ministerie van LNV

-

Hartog
Stichting grondgebruik NLTO opgericht

gemeente Rolde
gemeente Rolde
Voorlopige Commissie
Nationale Parken
Landbouworganisaties
gemeente Vries

Waterschap Hunze en Aa'
s
Onderzoeksbureau
VanderTuuk
Overheid Noord Drenthe
Overheid Centraal
Groningen
Drentsche
Recreatieschappen
Milieufederatie Drenthe
Noordelijke Land- en
Tuinbouw Organisatie
Provincie Drenthe
Provincie Groningen

-

30-5-1997

Architect
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-

29-101997

Geld voor ROM-project Drentsche Aa

10-121997

-

Assen wil bezoekerscentrum Drenthe

van As

-

gemeente Assen
Vereniging Dorpsbelangen
Loon
Gedeputeerde Staten
Drenthe
Waterleidingmaatschappij
Drenthe

dhr. Munniksma
-

Provincie Drenthe
gemeente Hunze en Aa
Statenfractie PvdA

dhr. Munniksma

gemeente Hunze en Aa'
s
Noordelijke Land- en
Tuinbouw Organisatie
Bewoners wijk Loopstukken
B & W gemeente Zuid-Laren

11-2-1998

Grondwaterwinning Assen

11-3-1998
12-3-1998

Provinciaal geld voor Drentsche Aa en
Elperstroom
Landbouw in NP

18-5-1998

Vertrouwen in bescherming Drentsche
Aa-gebied

18-5-1998
29-5-1998

NP Drentsche Aa op de lange baan
Grasbassin Tynaarloo

18-6-1998

Grote belangstelling kavelruil Drentsche
Aa-gebied

6-7-1998

-

dhr. A. Lanting
dhr. J. Grootenhuis
-

Drentsche Aa wordt NP

dhr. Van Aartsen

Provincie Drenthe
Boeren
Gedeputeerde Staten
Drenthe
Natuurbeherende instanties
Staatsbosbeheer Drenthe
Voorlopige Commissie
Nationaal Park Drentsche
Aa
Ministerie van LNV
Noordelijke Land- en
Tuinbouw Organisatie
Voorlopige Commissie
Nationale Parken
Ministerie van LNV

Kwaliteit water Drentsche Aa beter
Milieufederatie blijft kritisch over
regiovisie Assen-Groningen

-

-

dhr. Smeele
-

Milieufederatie Drenthe
Provinciale Staten
Drentsche en Groningse
Waterleidingbedrijven
Provincie Drenthe
Provincie Groningen
Waterschap Hunze en Aa'
s

Grenzen NP Drentsche Aa te nauw

Post
dhr. Van Aartsen
-

6-7-1998
15-121998
5-3-1999
22-3-1999

2-4-1999

Noordelijke Land- en
Tuinbouw Organisatie
Voorlopige Commissie
Nationale Parken
Gedeputeerde Staten
Drenthe
Ministerie van LNV

Afspraken over verdroging
stroomdalgebieden van Hunze en Aa

Bouw stuw in Drentsche Aa

mevr. A.
Edelenbosch
Boer
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Gedeputeerde Staten
Waterschap Hunze en Aa'
s

23-4-1999
9-6-1999

Onderzoek naar visstand in Drentsche
Aa
2 voorden in de Drentsche Aa
gerestaureerd

19-6-1999

Het gaat beter met Drentse en
Groningse binnenwatervissers

4-11-1999

Sanering kleiduivenschietbaan

18-111999
15-2-2000
10-4-2000
5-7-2000

6-7-2000

Stuw geplaatst in Drentsche Aa bij
Glimmen
Opknapbeurt gebied tussen Balloo en
Assen
Beekdalen Hunze en Drentsche Aa
moeten voorbeeld projecten worden
Drentsche Aa Nationaal Landschap

Drentsche Aa Nationaal Landschap

24-8-2000

Drentsche Aa als Nationaal Park

3-10-2000

Beschermingsplan bedreigde vissoorten
Drentsche Aa

9-4-2001
20-6-2001
27-7-2001
19-102001

22-1-2002

Bruggen in het Drentsche Aa-gebied
aanpassen voor dieren
Opening nieuw drinkwaterstation in
Annen
Zeldzame planten komen terug in het
Drentsche Aa-gebied
Waterwinning Drentsche Aa (de Punt)

Kavelruil Drentsche Aa 50% natuur 50%
landbouw

Aarts

Organisatie ter Verbetering
van de Binnenvisserij (OVB)

Boer

Staatsbosbeheer
Waterschap Hunze en Aa'
s

dhr. M. Vos
Loomeijer
-

Beroepsbinnenvisser
Groninger Bond van
Binnenvissers
Provincie Drenthe
Landschapbeheer Drenthe
Staatsbosbeheer

Turkow
-

Waterschap Hunze en Aa'
s
NAM

Knol

Hoogsteen

Staatsbosbeheer
Gedeputeerde Staten van
Drenthe
Provincie Drenthe
gemeente Hunze en Aa
Ministerie van LNV
Noordelijke Land- en
Tuinbouw Organisatie
Ministerie van LNV
Ministerie van LNV
Werkgroep Drentsche Aa
Gedeputeerde Staten van
Drenthe
Ministerie van LNV
Provincie Drenthe
Staatsbosbeheer
Waterschap Hunze en Aa'
s
Federatie van
Hengelsportverenigingen
Stichting Otterstation
Nederland
gemeente Haren
Waterleidingmaatschappij
Drenthe (WMD)

mevr. Hullu

Staatsbosbeheer

Brocades
Vos

Provincie Drenthe
Provincie Groningen
Milieufederatie Groningen
Milieufederatie Drenthe
Waterbedrijf Groningen

Reinders
Touwen

Boer
Landruilcommissie
Noordelijke Land- en
Tuinbouw Organisatie

Edelenbosch
Brink
Edelenbosch
Langbroek
-

Udding
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18-3-2002

Vismigratie Drentsche Aa

Wanningen

20-3-2002

Plan Drentsche Aa-gebied

van '
t Land

26-3-2002

Informatiebijeenkomst plannen
Drentsche Aa-gebied

7-5-2002

13-6-2002

25-6-2002
2-7-2002
30-112002

Boeren bezorgd over natuurontwikkeling
in het Drentsche Aa-gebied

Afvalbeleid Drentsche Aa

Steeds meer hobbyboeren langs de
beken van de Drentsche Aa
Drentsche Aa-gebied klaar voor de
status van Nationaal Landschap
Bezoekerscentra Drentsche Aa-gebied

3-12-2002

Nationaal Landschap Drentsche Aa

4-12-2002

Nationaal Landschap Drentsche Aa

6-2-2003
13-2-2003

Veel aanmeldingen om gids te worden
bij SBB
Natuurontwikkelingsproject Amerdiep

4-3-2003

Kaalzagen Kymmelsberg te Schipborg

4-11-2003

Kappen bomen om Drentsche Aa weer
zichtbaar te maken

24-2-2004

Landschapsvisie Drentsche Aa

Edelenbosch
dhr. Koekoek
-

Waterschap Hunze en Aa'
s
Voorbereidingscommissie
Nationaal Landschap
Drentsche Aa
Voorbereidingscommissie
Nationaal Landschap
Drentsche Aa
Gedeputeerde Staten

den Engelsman
Beerda

Boer
Staatsbosbeheer
Noordelijke Land- en
Tuinbouw Organisatie
Waterschap Hunze en Aa'
s
ANWB
gemeente Tynaarloo
gemeente Assen
gemeente Hunze en Aa
PvdA Tynaarloo

van Huizen

Van Hallinstituut

Klootwijk

Staatsbosbeheer

dhr. Tuttel
dhr. J. Emmens
dhr. H. Post
-

Ministerie van LNV
Staatsbosbeheer
Mionisterie van LNV
Boer
Staatsbosbeheer
Ministerie van LNV
Voorbereidingscommissie
Nationaal Landschap
Drentsche Aa

van '
t Land
Arends
Kerssies
Edelenbosch
-

Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer
Gedeputeerde Staten
Drenthe
Staatsbosbeheer
Dorpsbelangen

Strootman
Brink
Strootman

Landschapsarchitect
Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer
Landschapsarchitect
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Bijlage 5:
Uitzendingen met daarin onderwerpen over het Drentsche Aa-gebied op TV
Drenthe (1997-april 2004).
Een streepje onder het kopje Aangehaalde Woordvoerder(s) betekent dat voor de genoemde
organisatie er óf niemand aan het woord gekomen is in de uitzending óf dat de persoon niet
achterhaald kon worden uit de informatie over de uitzending. Een streepje bij Aangehaalde
woordvoerder(s) én bij Organisatie(s) betekent dat de uitzending wel over een Drentsche Aa
gerelateerd onderwerp gaat maar in de uitzending geen interviews opgenomen zijn.
Uitzenddatum Onderwerp
Woordvoerder(s)
Organisatie(s)
7-1-1997 NP Drentsche Aa verdeeld Rolde
H. Buist
gemeente Rolde
gemeente Vries
G. Koekoek
CDA Rolde
20-1-1997 Landschap niet ten koste van woningbouw
R. Hoekstra
Milieufederatie Drenthe
Stichting Drents Landschap
Natuurmonumenten
H. Buist
gemeente Rolde
27-1-1997 Weg zakt weg in Drentsche Aa
Waterschap Hunze en Aa'
s
gemeente Vries
11-3-1998 Provincie trekt geld uit voor Drentsche Aa
Provincie Drenthe
Voorlopige Commissie Nationaal
Park
7-7-1998 Stapje op weg naar NP
dhr. Van Aartsen
Ministerie van LNV
H. Post
Staatsbosbeheer
Noordelijke Land- en Tuinbouw
H. Doeven
Organisatie
G. Koekoek
Boeren
H. Oosterveld
LNV Noord
gezondheidsdienst voor dieren
Noord Nederland
23-11-1998 1000-en dode schapen verwacht door leverbot
P. Vellema
1-3-1999 Minister Pronk krijgt POP
dhr. J. Pronk
Ministerie van LNV
dhr. R. ter Beek
Provincie Drenthe
dhr. B. Peper
1-3-1999 Manifest milieu- en landbouworganisaties
dhr. J. Pronk
Ministerie van LNV
Noordelijke Land- en Tuinbouw
A. Maat
Organisatie
RECRON
Natuurmonumenten
VVV
R. Hoekstra
Milieufederatie Drenthe
2-4-1999 Stuw Drentsche Aa
Waterschap Hunze en Aa'
s
mevr. A.
11-6-1999 Twee middeleeuwse voorden in ere hersteld
Edelenbosch
Gedeputeerde Staten
dhr. W ten
Klooster
17-11-1999 Natuurboek gepresenteerd
Staatsbosbeheer
Natuurmonumenten
18-11-1999 Stuwdam bijna klaar
NAM
10-4-2000 Congres over milieu
dhr. J. Pronk
Ministerie van LNV
dhr. H. Elerie
-
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3-10-2000

21-11-2000
22-12-2000

27-1-2001
10-9-2001

29-11-2001

mevr. A.
Edelenbosch
mevr. A.
Edelenbosch
-

Beekvissen beter bekeken

Drentsche Aa-gebied nat of droog?
Commissie Landelijk Gebied dreigt er de brui
aan te geven

Zeldzame planten bij Drentsche Aa
Koppeling Drentsche Aa met Oude Aa via
Noord-Willemskanaal

Natuurmonumenten onderzoekt visstand Friese
Veen

28-1-2002

Hoogwaterpeil in Drenthe

26-3-2002

Plan voor Drentsche Aa

23-4-2002

Kunstwerk bij Deurse Diep

15-9-2002
4-12-2002
6-2-2003

Opening expositie Berend Groen in Drentsch
Museum, Assen
NP Drentsche Aa
Vernielingen fietsroute

24-2-2004

Geen kap bomen Drentsche Aa
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Gedeputeerde Staten
Provincie Drenthe
Staatsbosbeheer
Hengelsportverenigingen
Waterschap Hunze en Aa'
s

mevr. G. Faber
-

Gedeputeerde Staten
Ministerie van LNV
Drentsche Commissie Landelijk
Gebied
Drents Landschap
Gedeputeerde Staten
Milieufederatie
Ministerie van LNV
Staatsbosbeheer

H. Post

Provincie Drenthe
Provincie Groningen
Waterschap Hunze en Aa'
s
Natuurmonumenten
Staatsbosbeheer

dhr. R. Hummel
Van '
t Land
dhr. M. Ruygrok
-

Waterschap Hunze en Aa'
s
Natuurmonumenten
Café de Drentsche Aa
gemeente Tynaarloo
Staatsbosbeheer
Boeren
Voorlopige Commissie Nationaal
Park
Tijdschrift Noorderbreedte

dhr. B. Groen
dhr. Veerman
H. Hartog
-

Ministerie van LNV
Staatsbosbeheer
Recreatieschap Drenthe
Staatsbosbeheer

Bijlage 6:
Argumentatie van de tien meest gebruikte stakeholder groepen per tijdvak
met voor het laatste tijdvak ook de tien meest gebruikte argumenten in radio en
televisie uitzendingen.
Drentsche Courant (1965-1970)
# Argumenten
37
# Artikelen geen argumenten
10

Stakeholder groep
Gemeente Anloo
Waterschap Drentsche Aa
Gedeputeerde Staten Drenthe
Drents Landbouwgenootschap
Provinciale Staten Drenthe
Drents Landbouwblad
Cultuur Technische Dienst / Cultuur
Technische Commissie
Voorlopige Ruilverkaveling
Commissie
Stichting Beheer
Landbouwgronden
Drentse Plattelands
Jongerengemeenschap

Objectief

Ervaringsgericht

Moreel

16
Totaal #
artikelen
36

12

9

#
Ervaringsgericht
3
4
2

# Moreel
3
2

# Objectief
4
3
4
4
1
1
1

2
1
1

# Argumenten
10
9
6
6
2
2

1

2

1

1

1

1
1

1

Drentsche Courant (1971-1989)
# Argumenten
52
# Artikelen geen argumenten
15

Stakeholder groep
Gedeputeerde Staten Drenthe
Staatsbosbeheer
Waterschap Drentsche Aa
Gewestelijk Waterleidingbedrijf
Groningen
Gemeente Anloo / Gemeente
Rolde

Objectief

Ervaringsgericht

Moreel

14
Totaal #
artikelen
42

26

17

# Objectief
3
1
1

#
Ervaringsgericht
4
6
4

# Moreel
7
1
1

2

1

3

1

2

3
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# Argumenten
14
8
6

Rijks Universiteit Groningen
2
Hengelvereniging Assen e.o. /
Drentse Kanoclub Assen
1
1
Gemeente Vries
1
1
Gemeente Assen
1
1
Drents Landbouwgenootschap
2
Drentsche Courant + Dagblad van het Noorden (1990-2003)
# Argumenten
167
# Artikelen geen argumenten
24

2
2
2
2
2

Objectief

Ervaringsgericht

Moreel

40
Totaal #
artikelen
76

66

31

# Moreel
5
3

# Argumenten
30
15

Stakeholder groep
Staatsbosbeheer
Gedeputeerde Staten Drenthe
Voorlopige Commissie Nationaal
Park Drentsche Aa / Projectgroep
Drentsche Aa / Werkgroep
Drentsche Aa
Provincie Drenthe
Ministerie van LNV
Noordelijke Land- en Tuinbouw
Organisatie
Gemeente Rolde / Gemeente
Hunze en Aa'
s
Drents Landbouwgenootschap
Noordelijk Agrarisch
Innovatiecentrum
Waterschap Drentsche Aa

# Objectief
14
4

#
Ervaringsgericht
11
8

1
7
3

6
6
4

6
1

13
13
8

2

3

2

7

5
5

2
1

7
6

2
1

5
4

# Argumenten
96
# Uitzendingen zonder argumenten
of argumenten niet duidelijk.
57

Objectief

Ervaringsgericht

Moreel

26
Totaal #
uitzendingen
119

38

32

# Objectief
8
3
2

#
Ervaringsgericht
10
8
2
4

# Moreel
5
3
3
1

# Argumenten
23
14
7
5

1

2
2
1

3
2
3

5
5
4

Stakeholder groep
Staatsbosbeheer
Waterschap Drentsche Aa
Gedeputeerde Staten Drenthe
Ministerie van LNV
Gemeente Rolde / Gemeente
Hunze en Aa'
s
Boeren
Milieufederatie Groningen &

1
2
1
2
RTV Drenthe (1994-2004)
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Drenthe
Gezondheidsdienst voor Noord
Nederland
Voorlopige Commissie Nationaal
Park Drentsche Aa / Projectgroep
Drentsche Aa / Werkgroep
Drentsche Aa
Noordelijke Land- en Tuinbouw
Organisatie

4

4

2
2

96

1

3

1

3

Bijlage 7:
Het aantal keren per tijdvak dat stakeholder groepen aan het woord
komen in de media met het aantal woordvoerders per stakeholder groep per
tijdvak.

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Stakeholder groepen in de Drentsche Courant (1965-1970).
# keren aan het
#
Stakeholder groep
woord
woordvoerders
Gemeente Anloo
7
6
Drents Landbouwgenootschap
6
3
Waterschap Drentsche Aa
7
3
Gedeputeerde Staten Drenthe
7
2
Cultuur Technische Dienst / Cultuur
Technische Commissie
2
2
Provinciale Staten Drenthe
2
2
Drentse Waterschapsbond
2
2
Drents Landbouwblad
2
1
Voorlopige Ruilverkaveling Commissie
1
1
Drentse Plattelands
Jongerengemeenschap
1
1
Staatsbosbeheer
0
0
Stichting Beheer Landbouwgronden
0
0
Stakeholder groepen in de Drentsche Courant (1971-1989).
# keren aan het
#
Stakeholder groep
woord
woordvoerders
Gedeputeerde Staten Drenthe
14
12
Staatsbosbeheer
8
6
Waterschap Drentsche Aa
6
5
Gewestelijk Waterleidingbedrijf
Groningen
3
2
Gemeente Anloo / Gemeente Rolde
2
2
Gemeente Assen
2
2
Gemeente Vries
1
1
Rijks Universiteit Groningen
2
2
Hengelvereniging Assen e.o. / Drentse
Kanoclub Assen
2
2
Boeren
2
2
Drents Landbouwgenootschap
2
2
Universiteit van Amsterdam
2
1
Provinciale Drenthe / Provinciale
Planologische Dienst
1
1
Milieuraad Drenthe
0
0
Waterschap Oude Vaart
1
1
VVD
1
1
Stichting Drents Landschap
1
1
PvdA
1
1
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# keren
genoemd
9
9
7
7
3
2
2
2
1
1
1
1

# keren
genoemd
18
10
8
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

IVN Noord
Recreatieschap Drenthe
Sportraad Drenthe
Landbouwschap Drenthe
Gemeente Groningen
Ministerie van VROM
Waterleidingbedrijf Midden Drenthe
Cultuur Technische Dienst
Werkgroep Vrijwillig Natuurbeheer
Drenthe
Gedeputeerde Staten Groningen

1
1
1
1
1
1
1
0

1
1
1
1
1
1
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1

0
0

0
0

1
1

Stakeholder groepen in de Drentsche Courant en het dagblad van het Noorden (1990-2002).
# keren
# keren aan het
#
Nr.
Stakeholder groep
woord
woordvoerders genoemd
1 Staatsbosbeheer
14
7
19
2 Provincie Drenthe
7
6
12
3 Gedeputeerde Staten Drenthe
11
4
11
Stuurgroep Drentsche Aa /
Voorlopige Commissie Nationaal
Park Drentsche Aa /
Voorbereidings Commissie
4 Drentsche Aa
6
4
6
5 Waterschap Drentsche Aa
4
4
6
Gemeente Rolde / Gemeente
6 Hunze en Aa'
s / Gemeente Anloo
3
2
5
Noordelijke Land- en Tuinbouw
7 Organisatie
4
3
4
Noordelijk Agrarisch
8 Innovatiecentrum
4
2
4
9 Ministerie van LNV
3
3
3
Noord Nederlandse
Vliegvisfederatie / Drentse &
Groningse Federatie van
10 Hengelsportverenigingen
3
3
3
Gemeentelijk Waterbedrijf
11 Groningen
2
1
3
12 Gemeente Assen
1
1
3
13 Drents Landbouwgenootschap
2
2
2
14 Milieuraad Drenthe
2
2
2
15 Boeren
2
2
2
16 Grontmij
2
2
2
17 Dorpsbelangen
2
2
2
18 Landbouwschap Drenthe
2
1
2
19 Drents Landschap
1
1
2
20 Provincie Groningen
0
0
2
21 Natuurmonumenten
0
0
2
22 Stichting Drents Landschap
1
1
1
Christelijke Boeren en Tuinders
23 Bond, Drenthe
1
1
1
24 Gemeente Groningen
1
1
1
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Nr.
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Gemeente Vries
Boermarken Grolloo
Projectgroep Duurzame Landbouw
Aanzet
Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen
Bureau Beheer Landbouwgronden
ROM-WCL
Kavelruilcommissie Drentsche Aa
Waterlab Noord
Van Hall Instituut
Stichting Archeologie & Monument
ANWB
Keuning Instituut
Dienst Landelijk Gebied

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Stakeholder groepen in uitzendingen van RTV Drenthe (1994-2004).
# keren aan het
#
# keren
Stakeholder groep
woord
woordvoerders genoemd
Staatsbosbeheer
20
9
32
Waterschap Drentsche Aa
14
8
25
Ministerie van LNV
12
4
22
Gedeputeerde Staten Drenthe
14
4
19
Provincie Drenthe
3
3
18
Voorlopige Commissie Nationaal
Park Drentsche Aa / Projectgroep
Drentsche Aa / Werkgroep Drentsche
Aa
4
2
14
Milieufederatie Groningen & Drenthe
5
3
12
Gemeente Rolde / Gemeente Hunze
en Aa'
s
9
2
11
Noordelijke Land- en Tuinbouw
Organisatie
5
5
11
Gemeente Vries / Gemeente
Tynaarloo / Gemeente Zuid-Laren
1
1
8
Provincie Groningen
0
0
7
Boeren
2
2
5
Natuurmonumenten
0
0
5
Gewestelijk Waterbedrijf Groningen
1
1
4
Organisatie ter Verbetering van de
Binnenvisserij / Beroepsbinnenvisser
/ Groningse Bond van Binnenvissers
3
3
3
Gemeente Assen
1
1
3
Waterleidingmaatschappij Drenthe
1
1
3
Drentse Recreatieschappen /
RECRON
1
1
3
Gemeente Haren
0
0
3
NAM
0
0
3
Noordelijk Agrarisch
Innovatiecentrum
2
2
2
Stichting Otterstation Nederland
2
1
2
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Landschapsarchitect
Landbouwschap Drenthe
Federatie van
Hengelsportverenigingen
Stichting Drents Landschap
D'
66
Waterschap '
t Suydevelt Coevorden
Ministerie van V & W.
Brede Overleggroep Kleine Dorpen
Gedeputeerde Staten Groningen
Architect
Biologisch Centrum Haren
CDA Statenfractie
Landruilcommissie
ANWB
Van Hall Instituut
Gezondheidsdienst voor Noord.
Nederland
Gewestelijke Raad voor Drenthe
Boermarken
Onderzoeksbureau van der Tuuk
Politie
Vereniging Dorpsbelangen Loon
PvdA Statenfractie
Landschapsbeheer Drenthe
Dorpsbelangen
VVV
Drentse Commissie Landelijk Gebied

2
0

1
0

2
2

0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Bijlage 8:
Citaten gegroepeerd op type argument en per krantenartikel. Verder
onderverdeeld onder de verschillende perioden.
Datum

Onderwerp

Woordvoerder(s)

Organisatie(s)

Argument

28-4 1965

Hoofdingelanden
waterschap '
Drentsche
Aa'
. Langdurig gesprek
over de afleiding Tuurloo.

dhr. G.M.
Lambers

Waterschap
Drentsche Aa

25/05/1965

B en W Anloo weinig
mededeelzaam.
Natuurreservaat van 2000
ha. Te Gasteren.
Verrassingen voor Anloo,
Liston en de boerenpartij.
Opp. Bijna 2500 ha.
Landschapsreservaat kost
vele miljoenen.

dhr. D. Koekoek

PvdA Anloo

Een landschapsreservaat van
ongeveer 2000 ha. is
geprojecteerd, waarover men
evenwel nog weinig of niets
weet.

dhr. G. Londo

Gedeputeerde
Staten Drenthe

24/06/1965

De kwestie
'
landschapsreservaat'
.

dhr. G. Londo

Gedeputeerde
Staten Drenthe

1/07/1965

Stukken en stukjes in
Landschapsreservaat.
Voorlopige
ruilverkavelingscomm.
Anloo. Landschapsplan
remde installatie.

dhr. G. Londo

29/05/1965
22/06/1965

18/09/1965

Gem. Anloo

dhr. G.M.
Lammers
H.E. Heringa
dhr. W. Buiter

26/01/1966

Stroomdallandschap Dr.
Aa 2500
ha./Gedachtenplan
dinsdag te Assen
geïntroduceerd/Bespr. Op
hoog prov. Niveau.

Gem. Anloo
Gedeputeerde
Staten Drenthe
Cultuur
Technische
Comm.
Cultuur
Technische
Dienst Drenthe

dhr. G.M.
Lambers

Waterschap
Drentsche Aa

dhr. G.M.
Lambers

Drents
Landbouwgen
ootschap
Gedeputeerde
Staten Drenthe
Drents
Landbouwblad

dhr. dhr. G.
Londo
dhr. J. Ingestaan
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O, E, M of
geen
argument
O

geen
argument
geen
argument
geen
argument

Angst voor extra uitgaven en
extra kosten voor de boeren in
het gebied.

Er is nog heel wat te doen op
cultuur technisch en
waterkundig gebied.

O

geen
argument
O

geen
argument
Het begrip tussen
landschapsliefhebbers en
boeren moet wederzijds zijn.
De persconferentie van SBB
gaat over ons, zonder ons en
langs ons. SBB presenteert een
plan terwijl er geen boer op de
hoogte is.

M

Er komt een financiële
vergoeding voor de boeren.
Oud zeer door verkoop van
landbouwgronden in de jaren 30
aan SBB voor 125 gulden per

O

M

M

22/02/1966

26/02/1966

4/03/1966
5/03/1966

B en W Anloo over opzet
v. landschapsplan voor
Stroomdallandschap Dr.
Aa: SBB is vederlicht over
agrarische belangen
heengewandeld
Hoe zit het met de
agrarische belangen?
Stroomdallandschap Dr.
Aa laatste
beekdalenstelsel
Waterschap: Dr. Aa is
groot natuurgebied.
In het gedachtenplan over
het stroomdallandschap
Dr. Aa zijn de vogels
geteld maar… geen woord
over de boer als
ondernemer - of als mens.

dhr. W. Buiter

dhr. B.H. Vos
dhr. J. Hingstman

dhr. J. Hingstman

4/05/1966

9/05/1966

14/12/1966

7/01/1967

Voorzitter Dr.
Waterschapsbond over
stroomdallandschap Dr.
Aa. Waterstaat- en
landbouwkundig dwaze
vertoning.
Dr. Aa'stuurt aan minister
boos telegram.
J. Hingstman:
Ruilverkaveling goed voor
weidevogels. Comité
Drentsche Fauna:
vergelijking moeilijk.
Ruilverkaveling Rolde en
Anloo weer op gang. GS
willen afzonderlijk
streekplan Dr. Aa.

Hoofdbestuur DLG
ontevreden over optreden
SBB. Grondgebruiker kan
de dupe worden van

O

geen
argument

dhr. J. Hingstman

22/04/1966

Gem. Anloo

hectare. Moet nu weer het hele
plan over de ruggen van de
betrokken boeren worden
uitgevochten?
De plannen van SBB staan
lijnrecht tegenover onze plannen
voor de ruilverkaveling.

dhr. H. van
Ruinen

Waterschap
Drentsche Aa
Drents
Landbouwgen
ootschap

Drentsche
Waterschapsb
ond
Drents
Landbouwblad
Drentsche
Waterschapsb
ond

dhr. G.M.
Lambers

Waterschap
Drentsche Aa

dhr. J. Hingstman

Drents
Landbouwgen
ootschap

het natuurlijke stroomdal moet
ongerept blijven.
Er was nooit contact met de
boerenorganisaties over natuur
bescherming, alleen maar
geruchten. De landbouw is niet
tegen natuurbescherming maar
wil wel weten waar ze aan toe
is.
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O

Staatsbosbeheer wil de klok 100
jaar terug draaien. Maar boeren
moeten wel als in 1966
produceren en economisch
rendabel zijn.

E

De extra kosten voor de
verbetering van het Amerdiep
moeten geheel gecompenseerd
worden.
De conclusie is dat we niets
moeten veranderen qua
ruilverkaveling; het gaat goed
zo.

E

SBB

Cultuur
Technische
Dienst Drenthe
Drents
Landbouwgen
ootschap

M

O

geen
argument

Boeren in het Drentsche Aagebied moeten ter compensatie
grond krijgen in toekomstig
Flevoland. Het blijft jammer dat

O

stroomdalplan.

17/01/1967

10/10/1967

13-101067

20/10/1967

R. Schuiling (PvdA):
opboksen tegen
stroomdalplan. Plannen
Anloo blijven liggen door
stroomdalplan.

Rapport van Dr.
Landbouwgenootschap:
Deining om de Drentsche
Aa.
Gedeputeerde G.M.
Lambers - bij opening
waterschapshuis - over
stroomdallandschap Dr.
Aa '
sterke krachten
dringen er op aan'
.
Gedeputeerde G.M.
Lambers over
stroomdallandschap Dr.
Aa '
eind dichter bij
oplossing'
.

20/10/1967

De vogels en de boeren.

20/10/1967

Als gedachtenplan wordt
gerealiseerd, stroomdal
Dr. Aa voor landbouw
verloren.
Stroomdallandschap Dr.
Aa. SBB kocht reeds 200
ha. grond aan.
Stroomdallandschapsplan
Dr. Aa. Raad Anloo wil
een beslissing.

17/11/1967
28/11/1967

4/12/1967

Scheidend voorzitter
plattelandsjongeren.
'
Landschapsplan kwam
overrompelend'
.

Staatsbosbeheer door blijft gaan
met gronden aankopen.
dhr. D. Koekoek

dhr. R. Schuiling

PvdA Anloo

mr. K.H. Lambers

Gem. Anloo
Drents
Landbouwgen
ootschap

Het bestemmingsplan is niet
uitgevoerd.

E

Er gebeurt te weinig door het
stroomdalplan.
Ik heb goede hoop voor de
toekomst van Anloo.

O
M
geen
argument

dhr. G.M.
Lambers

Gedeputeerde
Staten Drenthe

Krachten van '
bovenaf'eisen dat
er dingen gebeuren gaan die u
als landbouwer niet zal
aanstaan.

E

dhr, H. Buiter

Waterschap
Drentsche Aa
Drents
Landbouwgen
ootschap

Ruilverkaveling vertraagd door
het stroomdallandschap.
Ik behartig het belang van de
provincie en van de bewoners,
dus ook het belang van de
boeren.

E

dhr. G.M.
Lambers

dhr. G.M.
Lambers

Gedeputeerde
Staten Drenthe

geen
argument
geen
argument

Drents
Landbouwgen
ootschap
dhr. D. Huizinga

Provinciale
Staten Drenthe

dhr. D. Koekoek

PvdA Anloo (?)

dhr. W. Buiter

VVD Anloo

dhr. J. Snoeken

Dr. Plattelands
Jongeren
Gemeenschap
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O

Er wordt gezocht naar vaste en
objectieve richtlijnen bij het
aankoopbeleid.
De hele zaak eromheen is
onduidelijk en emotioneel. Ik
pleit voor inspraak van de
betrokken gemeenten.
Er moet meer openheid komen.
Het overleg tussen
Staatsbosbeheer en de
landbouworganisaties over de
grondprijzen is onnodig
vastgelopen.
Het stroomdalplan ontneemt
jonge boeren kansen. De
overheid grijpt te erg in.

O
O

E

M

12/01/1968

28/09/1968

Statenlid J. Oosterhuis
over stroomdallandschap
Dr. Aa: Procedure
grondaankoop geeft geen
opluchting.
Dr. Aa weer eens buiten
z'
n oevers. Boeren zullen
het water (zoals sinds
onheugelijke tijden)
voorlief moeten nemen.

dhr. J. Oosterhuis

Provinciale
Staten Drenthe

Dit plan gaat een eigen leven
leiden zonder dat Provinciale
Staten er iets aan kan doen.

M

dhr. H. Buiter

Voorlopige
Ruilverkaveling
scomm.

Zolang de ruilverkaveling niet
doorgaat worden boeren
gedupeerd. Nu weer, door het
water.

E

dhr. H. Buiter

Waterschap
Drentsche Aa
Het duurt nog even voordat we
de definitieve plannen bekend
maken.

O

dhr. H. Buiter
dhr. G.M.
Lambers
J.L. Nysing
12/11/1968

25/11/1968

10/01/1969

Van verkleining nog geen
sprake.
Stroomdallandschap
wordt opnieuw bezien.
Felle kritiek van Anloo'
s
raadslid H. Buiter op
landschapsplan/Stroomdal
Dr. Aa: Landbouw is het
zat/Nu tijd voor resoluut ja
of resoluut nee.
Deining onder boeren
slaat nu om in paniek.
Stroomdal onder
spanning.(subkopjes)
( 1) georganiseerde
landbouw wil nu daden)

Gedeputeerde
Staten Drenthe
Drents
Landbouwgen
ootschap

27/02/1969

geen
argument

dhr. H. Buiter

VVD Anloo

Het is kiezen, ja of nee. Als men
overtuigd is van het plan dan
moet men nu ook de financiële
risico'
s aanvaarden.

M

J.L. Nysing

Drents
Landbouwgen
ootschap

Wanneer men meent dat deze
opstelling van de landbouw wel
enige tijd zo zal blijven maakt
men een ernstige denkfout.
Maar snel verder gaan met de
ruilverkaveling en de geplande
verbeteringswerken van het
waterschap is vereist om het
plan niet nog verder te
vertragen.

M

( 2) '
Natuurbeschermers'
van ministerie wisten in 1
dag alles van Dr. Aa)
( 3) Commentaar: '
Maat is
vol'
)
Stroomdallandschap Dr.
Aa. Gronden moeten
binnen 3 jaar gekocht
worden.

geen
argument

dhr. H. Buiter

Waterschap
Drentsche Aa
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Een periode van tien jaren,
zoals de minister voorstelt is
veel te lang.

geen
argument
geen
argument
O

29/04/1969

29/09/1969

21/01/1970

Landbouw moet
vertrouwenscomm.
Aanwijzen. Dr. Aa moet B
zeggen. Richtlijnen voor
aankoop gronden.
In mooie landschap van
de Dr. Aa, Drentse
schilders samen aan de
slag.
Plannen nog niet rond.
Anloo en Rolde wachten
al jaren op ruilverkaveling.

geen
argument

geen
argument
dhr. H. Buiter

28/12/1970

Beperkende bepalingen in
stroomdallandschap
struikelblok.
Grondaankoop Dr. Aa in
impasse geraakt.

Stichting
Beheer
Landbouwgron
den (SBL)

12/01/1971

Gedeputeerde Staten
staan achter commissie.
Rijk moet vorming
landschapsreservaat Dr.
Aa betalen.

Provincie
Drenthe

7/05/1971

22-6 1972

Prof. Waterbolk over
stroomdallandschap Dr.
Aa: Ook zonder de mens
gaat milieu achteruit.

Onverteerbare zaak voor
niet verbeterde gebieden.
Dr. Aa verhoogt omslag.

prof. Dr. H.J.
Waterbolk

Cultuur
Technische
Dienst
SBB
Waterschap
Drentsche Aa
RuG

H.W. de Vroome

SBB

dhr. J. Oosterhuis

Waterschap
Oude Vaart

ir. J.S. van
Broekhuizen

Provinciale
Planologische
Dienst

P. Schutrops

Waterschap
Drentsche Aa
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Doordat de uitvoering van
werken uitgesteld worden en
niet door de 1000 hectare
cultuurgrond die aan de
landbouw onttrokken worden.
Niemand kan gedwongen
worden tot verkoop. Sommige
delen van het Drentsche Aagebied zijn niet meer
economisch geschikt voor de
landbouw, dankzij de
beperkingen.

E

Het stroomdal het beste
beschermen door het beperken
van autoverkeer in het
Drentsche Aa-gebied.

O

Het gebied is bij uitstek geschikt
als wandel- en fietsterrein.
Er is 662 hectare te koop
aangeboden, waarvan er
inmiddels 382 hectare is
aangekocht voor 2,8 miljoen
gulden. Een van de grote
problemen is het aantal
beperkingen dat aan boeren
wordt opgelegd, opgelegd van
hogerhand.
Het is een fraai gebied. Het zal
zo een bekendheid krijgen dat
het een nationaal erkend gebied
wordt voor dagrecreatie.
Omslag met 35 cent per hectare
omhoog. Dit is voor de niet
verbeterde gebieden
onverteerbaar.

E

E

geen
argument

O

M

M

5/08/1972

11/08/1972

GS stellen
ontwerpstreekplan vast.
Stroomdallandschap
bestemd voor rustige
recreatie.
Gedeputeerde D.
Huizinga na bootreis: '
Dr.
Aa geschikt voor
kanovaren - niet voor
motorboten.'

17/08/1972

Dit gebied moet bewaard
blijven.'Dr. Aa: Eén brok
natuur.

22/09/1972

Vries niet eens met
streekplan voor Dr. Aa.

30/09/1972

Stroomdal Dr. Aa. Anloo
heeft bezwaren tegen
facetstreekplan.
Film over Dr. Aa komt 28

11/11/1972

J. Smeenge

Waterschap
Drentsche Aa

H. Buiter

Waterschap
Drentsche Aa
Gedeputeerde
Staten Drenthe

D. Huizinga

Gedeputeerde
Staten Drenthe

H. van Kooten

Gedeputeerde
Staten Drenthe

ir. A. Ernst

SBB

ir. A. Ernst

SBB

Gemeente
Vries
Gedeputeerde
Staten Drenthe
Gemeente
Anloo
dhr. G.M.

Gedeputeerde
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Oude sloten ook aan schouw?
Maar wie moet ze dan
schouwbaar maken? De boeren
of het waterschap?
Als waterschap eerst de sloten
op peil gaat brengen wordt het
een verschrikkelijk dure zaak.

De Drentsche Aa? Een subliem
waterrecreatie gebied voor
fijnproevers die van kanovaren,
van de natuur en van stilte
houden. We hebben veel
medewerking van de boeren
gehad, maar ze zijn begrijpelijk
bang voor de mensen op hun
land.
Boeren hebben behoefte aan
duidelijkheid omtrent de plannen
van het stroomdallandschap.
Wij willen het
stroomdallandschap in zijn oude
glorie herstellen.
Het is in een woord prachtig en
alleen al daarom moet het
behouden blijven. Ik dacht per
jaar zo een 120-150 hectare in
bezit te krijgen zodat over tien
jaar het hele stroomdal in
handen van natuurbescherming
is, maar dat hangt af van de
ontwikkelingen in de landbouw.
Persoonlijk contact met de
boeren vind ik belangrijk maar
daar heb ik niet altijd tijd voor. In
1965 was men bang dat de
cultuur technische ontwikkeling
de waarden van het gebied te
niet zou doen. Het contact is
verbeterd met de boeren, ze
kunnen weten waar ze aan toe
zijn, we geven excursies. Het
vogelbestand is al toegenomen.

E

E
geen
argument

E

M
O
E

geen
argument

geen
argument
geen

dec. Op tv.

28/03/1973

Belangrijk besluit tijdens
laatste zitting. Behoud
stroomdalgebied Dr. Aa is
verzekerd.

Lambers
dhr. H.W. de
Vroome
dhr. G.M.
Lambers

Gedeputeerde
Staten Drenthe

J. Oosterhuis

Gedeputeerde
Staten Drenthe
Gedeputeerde
Staten Drenthe
Gedeputeerde
Staten Drenthe
Waterschap
Drentsche Aa
VVD

W. Kremer

22/01/1974

12/06/1974

6/07/1974

26/07/1974

CRM geeft geld voor Dr.
Aa.
VVD-fractielid in Muzeval
Emmen. Vonhoff op bres
voor Anderse beek en
Stroomdal Dr. Aa.

Door nieuwe
grondaankopen.
Stroomdallandschap
omvat 1000 ha.
Waterschap Dr. Aa
onderhandelt. Boeren
dwars over grondaankoop
CRM bij Anderse Diepje.

Bezorgdheid over
aantasting van
Landschap. SBB wil Dr.
Aa beschermen tegen te
veel vissers.

Gedeputeerde
Staten Drenthe

A.J. Eshuis

J.W. Boonk

1/09/1973

Staten Drenthe
SBB

Vonhoff

SBB

H. Buiter

Waterschap
Drentsche Aa

A. Klaasens

Gemeente
Vries

107

argument

Er is per jaar 1 miljoen gulden
beschikbaar voor
grondaankoop. Kleine percelen
eventueel op de lange termijn
onteigenen om aan de
doelstelling te voldoen.
Geen moderne
landbouwmethodes in het
gebied. Dat is voor de boer,
ondanks allerlei manieren om te
verzachten een bittere pil. De
boeren in het gebied moeten
geen museumboeren worden,
maar beheerders van het
landschap.
Hoe lang zij er nog boeren te
vinden die hier willen werken?

O

Niet te fors conserveren in het
Drentsche Aa-gebied.

M

De Drentsche Aa valt onder
Nationale Landschapen, die
door de overheid beschermd
dienen te worden vanwege hun
waarde. Overheid draagt zorg
voor specifieke karakter van het
gebied. Dit vergt overleg met
beide partijen
(belanghebbenden en de
overheid).

Het CRM wilde alle 6000
hectare, om toe te voegen aan
de bescherming van het beekdal
maar hoopt nu 300 hectare te
behouden, de
verkavelingcommissie vindt 75
hectare genoeg en het
waterschap vindt 150 hectare
genoeg.
De grond van Staatsbosbeheer
mag niet verpacht worden aan
een elite-visclub.

M

E

geen
argument
M

geen
argument
O

O

7/04/1976

Burgemeester van Anloo
tegen GS: '
Aandacht voor
boeren
stroomdallandschap.'

29/04/1976

Excursie naar gebied van
Dr. Aa.

3/06/1976

Inventarisatie van planten
en dieren in stroomdal Dr.
Aa.

12/08/1976

H. Wierenga over opslaan
radioactief afval: '
Geen
proefboringen in
stroomdallandschap.'

11/09/1976

Margriet en Pieter op fiets
naar Dr. Aa
Boek van Henk Vonk over
Dr. Aa
Bezwaarschrift naar Raad
van State om
natuurgebied te redden.
Milieuraad hogerop in
verzet tegen bouw in
Schieven.

26/11/1977
20/08/1979

23/09/1981
9/10/1981

Proefschrift over
stroomdal Dr. Aa
In stroomdallandschap Dr.
Aa. Voortbestaan
houtwallen in gevaar.

M. Uri

Hengelver.
Assen en
Omstreken

ir. H. Wijnants

SBB

mr. K.H. Lambers

Gemeente
Anloo

J. Hovenkamp
A. Timmer

Boer
Boer
Werkgroep
Vrijwillig
Natuurbehoud
Regio Noord
RuG

drs. J.P. Bakker

A. Ernst

Stichting het
Drents
Landschap

H. Wierenga

PvdA

De club heeft nooit meer dan
100 leden gehad, dit is bij de
oprichting afgesproken. De
oprichters waren bang dat de
boel helemaal platgelopen zou
worden.
De overeenkomst met de
hengelvereniging is heel oud en
onoverzichtelijk. Wij zijn bezorgd
over de kwetsbaarheid van de
oevers.
Het niet goedkeuren van het
bestemmingsplan betekent dat
de boeren nog 6 jaar moeten
wachten voordat ze
schadeclaims kunnen indienen.

mevr. W.
Wedman

Inventarisatie om de grote
verscheidenheid en waarden
van het stroomdallandschap te
kunnen aangeven.
Een stabiel en optimaal beheer
is een utopie door de
wisselende
weersomstandigheden. Wel is
de flora en fauna vooruit
gegaan.
Proefboringen zijn uitgesloten
om te kijken of zoutholten in het
stroomdallandschap geschikt
zijn. Er moet gekeken worden of
de proefboringen invloed op het
landschap hebben.

Gemeente
Assen
UvA
IVN Noord
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Milieuraad
Drenthe

dr. de Gans

E

Veel bomen aangevreten en het
prikkeldraad langs de weiden
wordt ook meestal aan de

O

E

M

geen
argument
geen
argument
geen
argument

geen
argument
E

bomen vastgemaakt.
16/10/1981

9/11/1982

27/11/1982

Beekdallandschap van Dr.
Aa studieobject.
Stuifmeelonderzoekers op
congres in Drenthe.
Gedeputeerde Willems in
comm. Alternatieve
landbouw niet in dal Dr.
Aa.

Van een boer maak je
geen natuurbeschermer.'

dr. de Gans

UvA

T.E. Willems

Gedeputeerde
Staten Drenthe

ing. J. Hingstman

Drents
Landbouwgen
ootschap
Gedeputeerde
Staten Drenthe

G. Londo
G.M. Lambers

6/08/1983

SBB wil kanovaren op Dr.
Aa in toom houden.
Peddelen komt op als
wassend water.

B. Riemersma

Drents
Landbouwgen
ootschap
SBB

J.D.D. Hofman

SBB

M. Kik

Waterschap
Drentsche Aa

H. van Dam

Recreatiescha
p Drenthe
Sportraad
Drenthe

mevr. R. Spurnaai
mevr. J.
Hofsteenge

Drentse
Kanoclub
Assen

geen
argument
Er kan geen alternatief
landbouwbedrijf in het
Drentsche Aa-gebied worden
gesticht, de stand van het
grondwater is daarvoor niet
geschikt. Vooral de gronden
onder het beheer van
Staatsbosbeheer mogen niet
geschikt gemaakt worden.
Er is nimmer contact met de
landbouw opgenomen over de
samenstelling van het rapport.
Naar aanleiding van het
uitlekken van het plan moet er
nu uitleg gegeven worden.
Het rapport van
Staatsbosbeheer is een
eenzijdige benadering.
Je kunt een heel eind komen als
je met elkaar kunt praten.
Creëer een zodanig stelsel van
vergoedingen dat recreatie en
natuur aan bod kunnen blijven
komen.
We kunnen niets anders doen
dan iedereen die erom vraagt
toe te laten. Maar er is een
regeling in de maak.
Er is nog veel overleg nodig
totdat we een regeling hebben.
We zijn verbaasd over de
plotselinge belangstelling voor
kanoën.
Het water van de Drentsche Aa
spreekt tot de verbeelding. We
gaan proberen om meer
bevaarbaar water vrij te krijgen.

9/12/1983

Deelplan Dr. Aa.

19/07/1984

Assen bestrijd opvatting in
PPR-blad. '
Dr. Aa-gebied
niet onbeschermd.'

dhr. J. Wellen

Gemeente
Assen

Niet iedereen kan zomaar de
kwetsbare gebieden in.

27/07/1984

Raadslid Annen brengt
klachten boeren naar
buiten. '
SBB onderhoudt
natuur slecht.'

A. Kamping

Gemeente
Annen

Men is bevreesd voor de
uitzaaiing van het onkruid
Ridderzuring.
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E
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E

16/03/1987

28/08/1987

Ook kritiek op
voorontwerprecreatieplan. Vries wil
drukte toeristen op de Dr.
Aa beperken.
Gronings drinkwater uit
Dr. Aa in de knel. Drenthe
machteloos tegen
vervuiling.

Gemeente
Vries

geen
argument

H.A.A. Lange

Gedeputeerde
Staten Drenthe

Geen wettelijke mogelijkheden
om bestrijdingsmiddelen te
weren.

E

W.C. Wijntjes

Gewestelijke
Waterleiding
Groningen
Gemeente
Groningen

Over een x-tal jaren komt de
verontreiniging ook in het
grondwater.
De vervuiling komt doordat
boeren hun tanks met
bestrijdingsmiddelen in het
water van de rivier
schoonspoelen.
De Wet op de
Bodembeschermingen de Wet
op de Ruimtelijke Ordening
gebruiken om het water te
beschermen. Gedeputeerde
Staten is van mening dat het via
de Bestrijdingsmiddelenwet
moet en dat door LNV moet
worden gedaan, maar de
Milieuraad vind dat tot die tijd
Gedeputeerde Staten er alles
aan moet doen om het probleem
al te verminderen, en de
verantwoordelijkheid moet
nemen.
Er moet een
samenwerkingsverband komen
tussen alle verantwoordelijke
overheden. We sturen de
ministeries van LNV en VROM
een brief waarin wordt
aangedrongen op wetten
waarmee de provincie kan
optreden.
Ik ga de commissie leiden die zo
zuiver mogelijk oppervlaktewater
in de Drentsche Aa moet
garanderen.

O

A.J. Morsink

7/09/1987

Milieuraad Drenthe
kapittelt provinciaal
bestuur. '
Vervuiling Aa wel
aan te pakken.'

Milieuraad
Drenthe

23/12/1987

Vervuiling vormt gevaar
voor
drinkwatervoorziening
Groningen. GS: Dr. Aa
samen schoonmaken.

Gedeputeerde
Staten Drenthe

1/03/1988

Minder
bestrijdingsmiddelen in
oppervlaktewater.'
Vervuiling Dr. Aa wordt
aangepakt.

ir. A.I.A. Soppe

Gewestelijke
Waterleiding
Groningen

H.A.A. Lange

Gedeputeerde
Staten Drenthe
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De schijn bedriegt, het
kristalheldere water is geen
waarborg voor goed drinkwater.
De installatie van de commissie
is dus een goede stap. De
Gewestelijke Waterleiding
Groningen moet in de toekomst
beroep blijven doen op Drents
water want het brakke water in
de Kop van Groningen rukt

E

M

E

O

O

steeds verder op. De provincie
Drenthe stelt 5000 gulden
beschikbaar voor onderzoek
naar het verminderen van het
gebruik van
bestrijdingsmiddelen.

26/06/1988

Groningen doet niet aan
dichtslibben Dr. Aa.
Waterschap naar Raad
van State.

20/08/1988

Natuurlijk milieu v.d. Dr.
Aa aangetast (p.1).
Onderzoekers vinden
foldermateriaal over Dr.
Aa onvoldoende.
'
Informatie voor toeristen
te taai.'

20/01/1989

GS vinden sliblozingen
niet schadelijk voor Dr.
Aa.

26/04/1989

Nijpels laat
landbouwhogeschool
bekijken hoe rivier schoon
kan blijven. Kwart miljoen
voor Dr. Aa.

dhr. W.C. Wijntjes

Gewestelijke
Waterleiding
Groningen

dhr. Klunder

Landbouwscha
p Drenthe

H. Bos

Waterschap
Drentsche Aa

Gedeputeerde
Staten
Groningen

R.G.J. Maarhuis

Gedeputeerde
Staten Drenthe

A. Dieters

Gedeputeerde
Staten Drenthe
Gedeputeerde
Staten Drenthe

dhr. E. Nijpels

Ministerie van
VROM
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Heroverweging van de normen
voor bestrijdingsmiddelen, er
moet onder meer rekening
gehouden worden met de
normen van de WHO.
De boeren moeten in de
toekomst ook nog vooruit
kunnen, boeren zonder
bestrijdingsmiddelen is
onmogelijk.
Het gaat niet om kwaliteit maar
om kwantiteit in dit geval. De
doorstroming wordt belemmerd.
Gedeputeerde Staten van
Groningen vindt praten niet
meer nodig.

E

O

E

geen
argument

De lozing van grote
hoeveelheden slib heeft niet
geleid tot ernstige vervuiling
volgens Gedeputeerde Staten
Drenthe.

O

De lozingen horen in de huidige
natuurfunctie eigenlijk niet meer
thuis. In 1993 moet 99% van het
slib niet meer geloosd worden in
de Aa. In 1988 was dat al met
85% verminderd.
Geen oplossing voor het
probleem dat grondwater en
oppervlaktewater onder twee
verschillende wetten vallen en
dat deze niet met elkaar sporen.
We moeten onderzoeken of de
oude middelen nog aan onze
nieuwe criteria voldoen.

M

E

5/05/1989

Directeur Bossen en
Plantsoenen: Assen niet
verantwoordelijk voor
vervuiling Dr. Aa.
SBB wacht op geld voor
aankoop gronden langs
Dr. Aa. Vaagheid rond
natuurreservaat.

J.W. Leenen

Gemeente
Assen

De gemeente gebruikt slechts
10-15 kg Simarzin per jaar.

O

J.J. Kalb

SBB Drenthe

E

22/12/1989

Water van Dr. Aa voor
drinkwatervoorziening.
Steeds meer
pompstations sluiten.

W.G. Beeftink

Waterleidingbe
drijf Midden
Drenthe

18/05/1990

Ing. De Vroome:
Economische ontwikkeling
tussen Groningen en
Assen heeft desastreuze
gevolgen. Landschap Dr.
Aa in gevaar.

ing. H.W. de
Vroome

Stichting
Drents
Landschap

Momenteel is er helemaal geen
geld beschikbaar. Voor 18
augustus moeten allerlei
adviezen binnen zijn, aan de
hand daarvan wordt bekeken
waar het geld naartoe gaat.
Bijna zeker dat het geld er wel
komt. Want in het
Natuurbeleidsplan wordt
speciale aandacht gevraagd
voor de Noordelijke beekdalen.
Op termijn hebben we te maken
met een capaciteit verlies van 6
miljoen m3 / jr. ofwel 1 / 4 van
de jaarlijkse productie, door het
sluiten van pompstations. Voor
de korte termijn is water uit de
Drentsche Aa een oplossing.
Het water wordt rechtstreeks
gewonnen, zonder tussenstation
of spaarbekken.
De economische as tussen
Groningen en Assen geeft flinke
schade aan '
unieke'
landschappen waaronder het
Drentsche Aa-gebied.

ing. J. Hidding

Drents
Landbouwgen
ootschap

Nieuwe wandelroutes
rond Dr. Aa. Goed voor
natuur.

H.S.B.M. van
Asperen

SBB

H.A.A. Lange

Gedeputeerde
Staten Drenthe

9/06/1989

11/09/1990

12/10/1990
17/09/1991
6/02/1992

Parkeerterreinen voor
recreant Dr. Aa.
Water in Dr. Aa superlaag.
Provinciebestuur Drenthe
presenteert ontwerp voor
nieuw NP. Bovenloop Dr.
Aa beschermt.

H.A.A. Lange

Gedeputeerde
Staten Drenthe
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Een aanvaardbare grens voor
het gebruik van
bestrijdingsmiddelen is bereikt,
maar landbouwers moeten de
tijd krijgen hun bedrijfsvoering
aan te passen.
We moeten de natuurwaarden in
Drenthe handhaven, vooral in
het Drentsche Aa-gebied, want
dat terrein is zeer bijzonder. We
gaan van 5 naar 11 routes, dit is
om de druk om de padden te
verminderen.

De komst van het Nationale
Park Drentsche Aa kan nog wel
10 jaar duren. De samenwerking
met gemeenten,
milieugroeperingen,

O

M

E

M
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waterschappen en de landbouw
vormt de rode draad in het
geheel.
A. Bos

6/03/1992
13/03/1992

17/03/1992

24/04/1992

Drents riviertje krijgt te
weinig '
voeding'van
grondwater.
Maatregelen noodzakelijk
om Drents riviertje weer
schoon te krijgen.
Bestrijdingsmiddelen
taboe voor Aa.

Snelle Grondwaterwinning
WDM bij Annen ontziet Dr.
Aa. Ontduiken '
MER'goed
voor milieu.

Plan om vogels naar
stroomdallandschap Dr.
Aa te brengen afgekeurd.
Boswachterij Anloo heeft
begrip voor afschieten
zwanen.

CBTB Drenthe

We moeten het plan op
effectiviteit beoordelen. Ik weet
niet wat voor claims hierdoor op
de landbouw worden gelegd,
maar ik ben in voor elke vorm
van overleg.

E

geen
argument

M.M. Kool

Gedeputeerde
Staten Drenthe

Er moeten drastische
beschermingsmaatregelen
genomen worden.

E

H. Morsingh

Gemeente
Groningen

E

J.H. Thijse

Provincie
Drenthe

A. Kooistra

Provincie
Drenthe

H Zwaring

LNV

W. Klunder

Landbouwscha
p Drenthe

R.W. BrocalisZaalberg

Milieuraad
Drenthe

mevr. Duintjer

inwoner
Zuidlaren

De gevolgen van de vervuiling
kunnen niet uitblijven, gelukkig
nam gedeputeerde de Lange de
klacht serieus.
De te nemen maatregelen
bieden geen garantie voor de
toekomst.
De waterwinning in Zuid-Laren
is gesloten, bij Gaselte is die
niet uitgebreid en hetzelfde geldt
voor de winning bij Amen.
Beiden hebben een negatieve
invloed op het Drentsche Aagebied.
4,9 miljoen m3 water per jaar is
het maximum .
Ik sta niet te juichen maar de
winning in Amen is
aanvaardbaar.
Het onderzoek naar winning van
oppervlaktewater uit de Hunze
had allang gestart moeten
worden.

H. Lanjouw

SBB

O

H. Post

SBB

Geen goed gebied voor
Knobbelzwanen, de grond is
bijvoorbeeld te arm.
Een zwaan is agressief en
verjaagt dan zo de andere
vogels uit het Drentsche Aagebied.
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30/06/1992

Vries zoekt maatregelen
voor recreatiegebied rond
Zeegse. Druk op Dr. Aa
moet kleiner.

J van der Steur

Gemeente
Vries

1/07/1992

Maatregelen noodzakelijk
om riviertje weer schoon
te krijgen. Boeren ontzien
met bestrijdingsmiddelen
Dr. Aa.

L. Beijering

Boermarken
Grolloo

J.H. Thije

Provincie
Drenthe

mevr. M.M. Kool

Gedeputeerde
Staten Drenthe

M.J. Smit

Gemeentelijk
Waterbedrijf
Groningen
Stichting
Archeologie &
Monument

3/07/1992

8/08/1992

29/09/1992

Indirecte waterinname
door spuitmachines moet
oppervlaktewater
schoonhouden.
Gedeputeerde stelt
alternatieve vulplaatsen in
gebruik.

Een losse steek in het
breiwerk van onze
geschiedenis. Op zoek
naar oude voorden.
Natuurbeschermers
maken plan herstel beken
en oevers.

J. Tuttel
E. van den Bilt

Drents
Landschap

13/10/1992

SBB brengt beekdalen
terug in landschap.

Brink

SBB

29/03/1993

Vliegvisvereniging in
Assen wil oude populatie
herintroduceren. Mogelijk
straks weer forel en zalm
in Dr. Aa.
Injectie'om verdroging in
Dr. en Ruiner Aa tegen te
gaan. Rijkssubsidie voor
waterschappen.

H. de Vogel

Noord
Nederlandse
Vliegvisverenig
ing

dhr. F.G. Thurkow

Waterschap
Drentsche Aa
(?)

6/04/1993
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Ik heb begrip voor de mensen
met een zomerhuis maar de
druk op de kwetsbare delen van
het Drentsche Aa-gebied moet
verkleind worden. Tevens geen
nieuwe woonwijk voor Zeegse.
De buurt krijgt geen
voorzieningen zoals een
normale woonwijk.

M

Er moet een algemeen verbod
komen op vullen, lozen en
schoonmaken van
spuitmachines. De vulplaatsen
zorgen voor bescherming van
het grondwater in het Drentsche
Aa-gebied.
De vulplaatsen zijn een proef.
Na een jaar kijken we wat het
effect is geweest. De boeren
werken enthousiast aan een
beter imago. Dit is tekenend
voor de veranderde houding in
de landbouw van onze
provincie.
Een derde van de
waterproductie voor Groningen
komt uit de Drentsche Aa.

E

O; E

O
geen
argument

De natuurwaarden van de
Drentse beken zijn enorm groot.

E

Het Oude Diep en de Hunze
hebben veel potentie om
hersteld te worden.
De grond is te voedselrijk, dus
wordt die afgegraven. Om te
proberen de oorspronkelijke
vegetatie terug te halen.
De belangstelling voor het
uitzetten gaat verder dan alleen
het vissen. Het biologisch
evenwicht mag bijvoorbeeld niet
verstoord worden.
We proberen de Drentsche Aa
overal weer op de oude diepte
terug te krijgen. We gebruiken
stuwen om verdroging tegen te

E
O

M

E

gaan.

1/07/1993

5/07/1993

26/10/1993

11/02/1994

21/10/1994

7/12/1994

29/03/1995
11/07/1995

Omgeving rond Dr. Aa
potentieel NP. Financiële
injectie voor versterken
kwaliteit landelijk gebied.
Natuur- en Milieu
organisaties pleiten voor
verdere '
vernatting'
beekdalen: Vledder- en
Wapserveense Aa worden
groot natuurgebied.
Stroomgebied Dr. Aa en
Elperstroom versneld op
de schop. Ministerie trekt
knip open voor natuur.
Verdroging van
stroomdalgebied vormt
het grootste probleem.
Toestand Dr. Aa
verslechtert.
Boeren langs Dr. Aa
zoeken streekeigen
product.

Landbouwers Dr. Aagebied slaan handen
ineen.

Boeren uit het stroomdal
Dr. Aa zien kansen voor
'
eigen'biertje.
In 1996 eerste '
Dr. Aakaas'op de plank.

geen
argument
Q. Smeele

Milieuraad
Drenthe

In het Drentsche Aa-gebied is
het grootste gedeelte bouwland
en de rest is natuur.

E

H.A.A. Lange

Gedeputeerde
Staten Drenthe

We krijgen signalen dat we
volgend jaar een zelfde bedrag
mogen verwachten.

O

SBB

dhr. D. Harssema

Projectgroep
Duurzame
Landbouw

H. Tinge

Stuurgroep Dr.
Aa

S.B. Swierstra

Gedeputeerde
Staten Dr.

M. Weeda

Aanzet

dhr. D. Harssema

Noordelijk
Agrarisch
Innovatiecentr
um (NAI)
Gedeputeerde
Staten Drenthe

M. Kool

J. ten Brink

Veehouder
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geen
argument

Het inkomen is de grens waar
de medewerking van de
landbouwer ligt. Alleen in
noodgevallen moeten we toch
spuiten. Het is niet voor niks om
als boer alles bij te moeten
houden, te interpreteren en
beslissingen te nemen.
Er moet een gebied ontstaan dat
u verdient.

M

M

Boeren uit het Drentsche Aagebied nemen de uitdaging aan.
Lever een product gekoppeld
aan de goede naam van het
gebied.
Het voorbeeld in] Zeeland ziet er
veelbelovend en kansrijk uit.

E

De strenge milieueisen zijn
absoluut haalbaar.

O

We willen initiatieven
ondersteunen maar de
natuurproducten blijven de
eerste zorg voor de boeren zelf.
We kunnen de kaas opnemen in
ons relatiegeschenkenpakket.
Natuurvriendelijk boeren is niet
makkelijk maar wel een
uitdaging.

E; E

E

E

J. Koek-Hoekstra
15/07/1995

19/09/1995
4/03/1996

Reservaat zonder boeren
of natuurgebied met
boeren? Aa-kaas, Aavlees, Aa-bier?

Beekdal voor miljoenen
guldens in de steigers.
Ook heideparfum, Aavlees en Aa-kaas komen
niet van de grond. Project
Dr. bier mislukt.

ir. J. Smit

W. Klunder

Ned. Bond van
Plattelandsvro
uwen
Waterbedrijf
van de
Gemeente
Groningen
Landbouwscha
p Drenthe

H. Thije

Provincie
Drenthe

D. Harssema

NAI

H.J. Blanksma

NAI

J. Boerma

Boer

H.J. Blanksma

NAI

A. Bennen

Gemeente
Rolde
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We zullen deze nieuwe streekkaas van harte promoten.

M

De waterleidingmaatschapij
moet geen chemische fabriek
worden. De afwisseling natuur
en landbouw is erg belangrijk.
Jonge boeren hebben het
moeilijk met de beperkingen en
hebben de neiging te vertrekken
uit het gebied. Het
landbouwschap ondersteunt de
boeren in het gebied met
projecten, zodat boeren in het
Drentsche Aa-gebied
economisch verantwoord blijft.
Een aantal boeren is best bereid
om gebieden van
Staatsbosbeheer te beheren,
mits er goede lange termijn
afspraken komen.
Uitvoeren van bestaand beleid is
het verbeteren van de kwaliteit
van de bodem en het
oppervlaktewater.
Het doel van het project is dat
het voordelig is voor mens en
natuur.
Ik hoop dat de boeren zich
zullen organiseren, zodat ze een
directe gesprekspartner worden
voor de andere partijen.
Ons bedrijf wordt ingesloten
door natuur, ik zet dus
vraagtekens bij de continuïteit
op de lange termijn voor mijn
bedrijf. De antipathie die er was
bij vorige generaties tegen
Staatsbosbeheer, ervaar ik niet
meer zo.

E

Mislukt is een groot woord, het
project is wel stopgezet maar
het idee is niet dood. Het project
gaat door, kleinschaliger,
langzamer en niet meer onder
de naam Aanzet.
In het bestemmingsplan boeren
betrekken, onze plannen liepen
op met Aanzet, daarom is het
jammer dat het project er niet
meer is.

E; E; M

O

M
M

E
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argument
E; E

E

18/05/1996

2/07/1996

27/07/1996

De terugkeer van de das,
de otter, de holpijp en de
zwartblauwe rapunzel. Het
geheugen van de Dr. Aa.

H. Post

SBB

J. Smittenberg

Provincie
Drenthe

Plannen in de maak voor
omgeving Balloërveld en
beekdal Dr. Aa. NP in
Noord Drenthe

A. Edelenbosch

Gedeputeerde
Staten Drenthe

dhr. P. Pasman

Provincie
Drenthe

SBB wil huidige 33 km.
Looprecht langs de Dr. Aa
anders. Sportvissen in Dr.
ingeperkt.

W. Wever

Dr. Federatie
van
Hengelsportver
enigingen

H. Offringa

SBB
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De kwel komt weer omhoog, is
voedselarm en zo kan het
gebied zich herstellen tot een
natuurlijkere situatie. Door hooi
af te voeren en niet te bemesten
doen we wat 100 jaar geleden
heel gewoon was.
Otters, die zij uitgezet in
Friesland moeten via
aaneengeschakelde
natuurgebieden ook uiteindelijk
de Drentsche Aa kunnen
bereiken. De waterkwaliteit is al
flink verbeterd voor de otter.
We hopen in 1998 de beslissing
te kunnen maken dit gebied als
Nationaal Park in oprichting aan
te wijzen.
De belangen tussen natuur en
landbouw verschillen. Toch denk
ik dat er in de toekomst nog
steeds landbouw in het gebied
zal zijn, al zullen de boeren wel
schoner moeten gaan werken.
We moeten met alle
betrokkenen een plan maken,
hiervoor zullen in de loop van
1997 informatie avonden belegd
worden.
als dat doorgaat dan mogen we
binnenkort ook niet meer in de
recreatievijvers vissen. We
proberen nu met
Staatsbosbeheer, het Drents
Landschap en
Natuurmonumenten afspraken
te maken over
visstandbeheersplannen. Vooral
met Staatsbosbeheer is het
moeilijk praten, ze zeggen dat
de vissers de natuur verstoren
maar dat valt mee. Als er maar 3
kilometer overblijft, wat
Staatsbosbeheer nu zegt, is
echt te weinig.
nog niets definitief. De vissers
trekken mensen aan en dat
geeft verstoring. We willen meer
duidelijkheid over de visrechten
om beter te kunnen controleren.

O; M

O; E

O

E; E

E; M; E

E; O

27/08/1996

Raad, boeren en
natuurbeheerders naar
Schiermonnikoog voor
ervaringen. Balloerveld
hart NP.

A. Bennen

Gemeente
Rolde

20/09/1996

Voorzitter Voorlopige
Commissie NP over park
Dr. Aa: Gebied moet zelf
grenzen kunnen
aangeven.

mevr. Van
Montfrans

VCNP

30/10/1996

Anloo positief over NP.

19/11/1996

Historisch geograaf Elerie
over Dr. Aa-gebied:
Tankgracht op het
Balloerveld moet blijven.

H. Elerie

27/11/1996

SBB brengt vroegere
bedding weer in
verbinding met natuurlijke
beek. Oude meander van
Deurzer Diepje in ere
herstelt.

H. Post

SBB

19/12/1996

Hunze en Aa stelt wel
aantal voorwaarden.
Waterschap akkoord met
NP.

J. Lagendijk

Waterschap
Hunze en Aa'
s

Gemeente
Anloo
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Het is goed om alle betrokkenen
te laten ervaren wat het nu
daadwerkelijk betekent als een
gebied een Nationaal Park
wordt. Op Schiermonnikoog was
er destijds grote weerstand
tegen een Nationaal Park. Nu is
men het er over eens dat het
een goede ontwikkeling is. Voor
een Nationaal Park is een
draagvlak nodig van alle
betrokken organisaties en
inwoners van het gebied. Een
Nationaal Park heeft als
consequentie dat er meer
toeristen komen, daar moet je
goed mee omgaan.
Belanghebbenden moeten zelf
de grenzen van het Park
aangeven. Komend jaar is er
een onderzoek of er een
draagvlak is voor een Nationaal
Park. De mensen hebben een
emotionele band met de grond
waar ze wonen en werken.
Door de nadruk op de natuur
dreigen historische elementen te
verdwijnen. Laat de
natuurontwikkeling maar plaats
hebben op bodems die
bijvoorbeeld door ruilverkaveling
toch al verstoord zijn. Oude
bodems zijn zeldzaam in
Nederland. Het Drentsche Aagebied is een boerengebied en
dat moet te zien blijven. dus
geen herten in het gebied.
We hebben bewust gekozen
voor geen aansluiting op het
gekanaliseerde gedeelte van het
Deurzerdiep, dit mede vanwege
de waterkwaliteit. Bomen die het
zicht op de es van Balloo
belemmeren zullen verwijderd
worden. Op die manier zullen
we proberen cultuur historische
elementen terug te krijgen.
Het Nationale Park is geen
bedreiging maar een kans. Een
blijvende status in het punt want
dat garandeert subsidies.

E; E; M; E

M; E; M
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E; O

M

6/01/1997

Weinig geloof in hardheid
voorwaarde gemeente
rolde. Boeren tegen NP.

H. Westerling

NLTO

16/01/1997

Wegennet voorziet niet in
komst NP Dr. Aa. Loon
vreest verkeersoverlast.

P. Pasman

Provincie
Drenthe

24/01/1997

B en W onder enkele
voorwaarden akkoord met
NP. Assen wil
bezoekerscentrum.
Regiohoofd T.R. Klootwijk
van SBB Dr.: Hele
stroomdal Dr. Aa in NP.

29/01/1997

5/02/1997

21/03/1997

Bedrag van 1,4 miljoen
voor verplaatsing uit
stroomdal ongebruikt. Dr.
Aa boeren te honkvast.

Gemeente
Assen
T.R. Klootwijk

SBB

W. Klunder

NLTO

K. Folkertsma

Provincie
Drenthe

Miljoenen guldens voor
beter milieu Dr. Aagebied.
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Als we nu ja zeggen gaat de
trein rijden en is de kans groot
dat hij over ons heen walst. Het
voorstel tot instelling tot
Nationaal Park komt 10 jaar te
vroeg. De boeren in het 13
leden tellende overlegorgaan
van het Nationaal Park
Dwingelderveld hebben
helemaal geen invloed.
Landbouwgronden komen pas
bij het Nationale Park als de
boeren het willen verkopen. Er is
vermoedelijk te weinig geld om
alle nodige hectares te kopen.
De gemeente Loon vindt het
wegennet niet berekend op de
vermoedelijk 800.000 bezoekers
die het park kan gaan trekken
en voorziet chaos.

Wij kiezen voor het hele
stroomdal van de Drentsche Aa
als Nationaal Park. Niet alle
landbouwgronden verwerven
maar duurzame landbouw komt
wel de natuur en de landbouw
ten goede. De voorgestelde
begrenzing is niet genoeg om de
natuurwaarden in het stroomdal
te ontwikkelen en te
conserveren. Dit wijkt af van wat
gangbaar is in een Nationaal
Park want hier moeten
landbouwbedrijven in het
Nationale Park komen. In cultuur
historisch opzicht heeft de
landbouw altijd een rol gespeeld
en dat moet zo blijven.
In het algemeen gaat het over
ondernemers die ook elders
kunnen werken. Maar ze worden
niet schadeloos gesteld. De
grondprijs elders in namelijk 2
keer hoger.
Het mestbeleid wordt anders. Bij
het beleid houden we nu
rekening met het Drentse
landschap.

E; M; E

O; O
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O

O

geen
argument

1/07/1997

Landbouw, natuur en
politiek bereiken
overeenstemming.
Kavelruil in Dr. Aa-gebied
gaat toch door.

H. Kosters

Bureau Beheer
Landbouwgron
den (BBL)

H. Post

SBB

H. Thije

ROM-WCL

10/09/1997

Vissen van Dr. Aa in
Oudemolen

A. de Vroome

SBB

29/09/1997

Toch landbouwgronden in
NP Dr. Aa.

W. Klunder

NLTO

A. Edelenbosch

Gedeputeerde
Staten Drenthe
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We denken aan een grondpot
met daarin bijvoorbeeld 50
hectare per jaar om een betere
verkaveling voor de boeren te
bewerkstelligen en om natuur
hectares te kunnen aankopen.
Met deze plannen proberen we
de gestokte aankoop van
gronden ten behoeve van de
natuurontwikkeling weer vlot te
trekken. We gaan uitdrukkelijk
mensen uit het gebied erbij
betrekken, omdat er veel
belangen op het spel staan.
Vaak kunnen we pas aan de
slag als alle voor de natuur
aangewezen gebieden ook
aangekocht zijn, anders moeten
we halve maatregelen nemen en
dat doen we in principe niet.
Ook wij hebben belang bij een
goed functionerende landbouw.
Juist het samenspel van natuur
en landbouw is in het Drentsche
Aa-gebied essentieel, vooral
wanneer het straks een
Nationaal Park is.
De komende jaren worden
miljoenen geïnvesteerd om de
kwaliteit van het milieu op
verschillende beleidsterreinen te
verhogen. Met name het verder
inrichten van spuitvrije zones,
het weer laten meanderen van
gekanaliseerde gedeelten en
projecten gericht op een
duurzame landbouw.
Vissen zijn niet alleen
interessant, ze geven ook aan
hoe het met de waterkwaliteit
gesteld is. Een aantal bedreigde
soorten doet het hier opmerkelijk
goed, dit geeft aan dat de
waterkwaliteit hoog is.
Wij willen met de landbouwers in
het gebied bekijken of dit voor
de landbouw leidt tot win-win
situaties.
Het is belangrijk dat we de
streek zo goed mogelijk
betrekken bij deze
ontwikkelingen, zodat het
draagvlak nog breder wordt dan
het al is. Het zou mij een lief
ding waard zijn als we de natuur
en de landbouw naast elkaar

E; E; M

E; O; M

E

O; O

E

E; M

kunnen laten bestaan.

10/12/1997

18/05/1998

Gemeente komt met
voorstel om NP Dr. Aa te
ontlasten: Zet
bezoekerscentrum in
Assen.

Landbouw wil eerst meer
zekerheden en meer geld.
Uitstel NP Dr. Aa.

A. Aling

Dorpsbelangen

Loon zit in het geheel niet te
wachten op een
bezoekerscentrum rond het
dorp.

E

D. van AsKleijwegt

Gemeente
Assen

O; E

Van der Veer

VCNP

A. Lanting

NLTO

A. Edelenbosch

Gedeputeerde
Staten Drenthe

Zo een bezoekerscentrum
midden in het gebied betekent
een enorme belasting voor het
gebied. Beter op een plek die
via het openbaar vervoer goed
bereikbaar is.
Ik ben geschrokken van de toon
die de landbouw voerde tijdens
het POP overleg. In zo een
klimaat breng je landbouw en
natuur moeilijker bij elkaar. We
moeten op zoek naar regels die
op het lijf va het park
geschreven zijn. Want binnen de
Nationale Park regels is
landbouw niet mogelijk.
De politiek moet zijn nek
uitsteken, dan wil ik wel weer
met mijn achterban overleggen.
De boeren moeten weten waar
ze aan toe zijn.
We hopen dat we verder mogen
gaan met het zoeken naar een
status voor het gebied nu de
VCNP ophoudt te bestaan. Of
het een landschapspark wordt of
een Nationaal Park dat maakt
niet uit.
Vanaf het begin is het duidelijk
dat natuur en landbouw in een
Nationaal Park niet samen
kunnen gaan. Van het rijk
verwacht ik dat ze ons ruimte
geven voor een Nationaal Park
'
nieuwe stijl'
.
We moeten het gebied in
samenhang beschouwen. We
moeten af van het touwtrekken
om grond. We hoeven niet alle
grond in bezit te hebben. De
ontwikkeling van het water is
noodzakelijk bij de ontwikkeling
van de hoge natuurkwaliteit.

19/05/1998

Burgemeester R.
Munniksma van gemeente
Aa en Hunze: Dr. Aagebied verdient een
beschermde status.

R. Munniksma

gemeente Aa
en Hunze

23/05/1998

Districtshoofd H. Post van
SBB: Creativiteit nodig
voor de oplossing voor Dr.
Aa.

H. Post

SBB

19/06/1998

Miljoen voor kavelruil Dr.
Aa.
Dr. Aa wordt breed NP

7/07/1998
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8/07/1998

Onderzoek naar NP met
landbouwgrond erin
Landbouw en natuur rond
Dr. Aa tot elkaar
veroordeelt.

H. Post

SBB

24/10/1998

Vissen met SBB in Anloo.

A. de Vroome

SBB

18/11/1998

Roep om schaderegeling
stroomgebied Dr. Aa.
Oud Anreperdiepje heeft
weer water met
waterwalletje.
Milieumaatregelen werpen
al na 3 jr. vruchten af.
Kwaliteit Dr. Aa verbetert.

3/12/1998
16/12/1998

16/02/1999

24/02/1999

Advies voor
staatssecretaris over Dr.
Aa-gebied in de maak.
Onderzoek naar
landschapspark.
Voorzitter Laurens
Touwen
gebiedscommissie.
Kavelruil Dr. Aa: Het
eerste schaap is over de
dam.

gemeente Aa
en Hunze

M. Kool

Gedeputeerde
Staten Drenthe

ir. H. van '
t Land

Regionale
Comm.
NLandschapsP
Dr. Aa

L. Touwen

Kavelruilcomm
. Dr. Aa

H. Overweg

Drents
Landbouwgen
ootschap
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Samenhang in het gebied
gebaat bij een gezamenlijke
inspanning van de landbouw en
natuurbescherming organisaties.
Het is buitengewoon interessant
dat de regionale commissie die
de haalbaarheid van een
Nationaal Park onderzoekt dat
met de landbouw samen gaat
doen. Met een groter park
kunnen vooral de brongebieden
beter beschermd worden door
de recreatiedruk te verspreiden.
Zie 10-7-1997 Zelfde verhaal
alleen nu voor de wateren rond
Anloo.

E; E; O

Bestrijdingsmiddelen
teruggedrongen, riooloverstorten
ook. Dit is een geweldige slag
voor ons. Eigenlijk hebben we
de doelstelling al bereikt.
Komende tijd zullen we meer
aandacht voor de bedrijvigheid
hebben en voor de leefbaarheid.
Het zou jammer zijn als het
gebied een park zou worden. Er
moeten ook nog mensen
kunnen bestaan.

O; E; M

Informatiebijeenkomst in Elp,
Gasteren, Ekerhaar en Anderen.
Door mee te doen kunnen
boeren besparen doordat ze
geen overdrachtsbelasting en
notariskosten hoeven te betalen.
We zijn kritisch ten aanzien van
ruilingen en aankopen. We
moeten er problemen mee
oplossen. In 2002 moet de
grondpot weer leeg zijn.

E
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7/07/2000

Nationaal Beek- en
Esdorpenlandschap Dr.
Aa stap dichterbij.

mevr. G. Faber

LNV

8/08/2000

Eerste resultaten tests in
Dr. Aa veelbelovend.
Waterbedrijf kan fors
besparen.

H. Prummel

Waterlab
Noord

22/09/2000

Plan Grontmij om Oude
Diep weer open te graven.
Rolderdiepje krijgt vrijheid
terug.

Y. de Leeuw

Grontmij

R. Bijlsma

Grontmij

8/08/2001
2/02/2002
22/03/2002

Kwartmiljoen voor herstel
benedenloop Dr. Aa.
Dr. Aa: recreatie dichtbij
huis.
Op weg van stroomdal
naar droomdal.

Provincie
Drenthe

Ik ben blij dat het hier niet gaat
om behoud maar om behoud
door ontwikkeling. Als hier
landbouw en cultuur historie niet
kunnen samen gaan, dan kan
het nergens. Eerst het advies
over het Nationaal Beek- en
Esdorpenlandschap Drentsche
Aa beter bestuderen voordat het
gebied die status krijgt. 100.000
gulden voor een regionaal
voorbereidingscommissie.
Eerste resultaat bij de Punt
boven verwachting. Het slib kan
gebruikt worden bij nieuwe
filtertechnieken zodat minder
chemicaliën gebruikt hoeven te
worden.
Als de belanghebbenden niet
willen meedoen, gaat het niet
door. Na het herstel is de
situatie van 100 jaar geleden
weer hersteld.
Als de beken meer vrijheid
krijgen is dat ook goed voor de
waterdieren en de flora langs de
beek.
Omwonenden hebben het plan
'
redelijk positief'ontvangen.

ANWB
H. van '
t Land

Voorbereidings
commissie
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de cultuur historische waarden
behouden, als je niets doet
groeit de boel dicht en gaat veel
verloren. Bewoners en
organisaties in het gebied zijn
het praten zat. Er is nu een
actieplan en we kunnen eindelijk
aan de slag. Als alles meezit
dan kan na de zomer met de
concrete uitvoering begonnen
worden.

O; E; O; E

O; O

O; O

O

E
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