
 

 

Impuls Nationaal Park Drentsche Aa 2021 - 2023 
 

Deelproject Energietransitie en 
Participatie 
De energietransitie is in volle gang. In 2050 willen 
we in Nederland volledig CO2 neutraal zijn. Lijkt 
het je leuk om samen met je dorpsgenoten de 
energietransitie in jouw dorp vorm te geven?  
 
De Natuur en Milieufederatie Drenthe en BOKD 
gaan samen met inwoners in meerdere dorpen in 
het Drentsche Aa gebied aan de slag om de 
energietransitie concreet te maken. Een 
energietransitie voor en door de inwoners met 
landschap, natuur en erfgoed als uitgangspunten.  
 
Dat doen we door dorpen te ondersteunen bij het 
opstellen van een dorpsenergieplan en deze te 
vertalen in concrete projecten. Voor dorpen die al 
druk bezig zijn met de energietransitie, én voor 
dorpen die nog zoeken naar de goede manieren 
om aan de slag te gaan. Daarbij gaat het om de 
vraag hoe we in de toekomst onze energie 
duurzaam opwekken, maar ook hoe we zoveel 
mogelijk energie kunnen besparen. 
 
Ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit een 
inventarisatie van wat inwoners wel of niet 
vinden passen in hun omgeving en het in kaart 
brengen van mogelijke oplossingen. Maar denk 
ook aan excursies, lezingen, informatie over 
financiële regelingen of het opzetten en/of 
versterken van een energiecoöperatie.  
 

Deelproject Natuur & Landschap 
Lijkt het je leuk om mee te denken over de 
toekomst van het landschap en de natuur van de 
Drentsche Aa in en rondom jouw dorp? Wil je 
meer te weten komen over bijzondere verhalen 
en kenmerkende elementen van het landschap? 
 
Landschapsbeheer Drenthe en de BOKD gaan de 
komende jaren (2021-2023) in meerdere dorpen 
in de Drentsche Aa aan de slag om samen met 
bewoners, agrariërs, bedrijven en andere 
gebiedspartners de natuur en het landschap in de 
‘schijnwerpers’ te zetten.  
 
Dit project is speciaal bedoeld om op dorpsniveau 
invulling te geven aan de overkoepelende 
Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0. Zo zullen er in 
samenspraak met inwoners van de deelnemende 
dorpen excursies en lezingen georganiseerd 
worden rondom thema’s natuur en landschap. 
Het uiteindelijke doel is om per dorp wensen en 
ideeën te bundelen in concrete plannen en een 
visie op het landschap voor de komende jaren te 
formuleren. In de vervolgjaren kunnen deze 
plannen stap voor stap uitvoering krijgen.  
 
Lijkt het je leuk en zie je kansen om met jouw 
dorp deel te nemen aan dit project? Het 
projectteam verneemt dit graag! 
 
  

Voor meer informatie kijk hier of neem contact op 
met Remco Mur: r.mur@nmfdrenthe.nl 
 

Voor meer informatie kijk hier of neem contact op 
met Winanda Hoegen: w.hoegen@bokd.nl   

 

 

 

https://www.drentscheaa.nl/projecten/lopende-projecten-0/impuls-nationaal/energietransitie/
mailto:r.mur@nmfdrenthe.nl
https://www.drentscheaa.nl/projecten/lopende-projecten-0/impuls-nationaal/biodiversiteit/
mailto:w.hoegen@bokd.nl

