
Gebiedsfonds

Het Gebiedsfonds Drentsche Aa onder-

steunt concrete projecten of werkzaam-

heden die bijdragen aan het mooi hou-

den van het Drentsche Aa-gebied. Het 

kan bijvoorbeeld gaan om financiering 

van een rondtrekkende schaapskudde 

met een herder. Maar het fonds kan ook 

het opknappen van monumentale bo-

men ondersteunen, of het plaatsen van 

bankjes op de plekken met het mooiste 

uitzicht. 

Het Gebiedsfonds Drentsche Aa is een 

initiatief van Het Drentse Landschap, 

Landschapsbeheer Drenthe, Rabobank, 

de 12 Landschappen en het Nationaal 

Landschap Drentsche Aa. Elders in 

Nederland zijn al goede ervaringen 

met dergelijke gebied- of streekfondsen 

opgedaan. Het Gebiedsfonds Drentsche 

Aa is het eerste in zijn soort in Drenthe. 

Het fonds is een private stichting met 

een eigen bestuur. Het bestuur van het 

Gebiedsfonds beoordeelt projectaanvra-

gen en selecteert per jaar initiatieven 

die voor financiering in aanmerking 

komen.

Investeren in het landschap loont

Kosten . . . 

Het Drentsche Aa-gebied mooi houden kost 

geld. Denk maar aan het onderhoud van 

houtwallen en heidevelden, van de vele archeo-

logische monumenten, van fiets- en wandelpaden, 

parkeerplaatsen, bankjes en andere voorzieningen 

voor de recreant.

…en baten

Het gebied levert ook heel veel op. Immaterieel 

in de vorm van ontspanning, onthaasting, plezier 

en gezondheid. Maar ook materieel, denk aan de 

inkomsten in de recreatiesector en de horeca.  

Een minder direct, maar niet minder belangrijk 

effect is de bijdrage van het gebied aan 

een gunstig vestigingsklimaat voor het 

bedrijfsleven in de omgeving, de steden 

Groningen en Assen inbegrepen. Dan is 

er nog de besparing op de kosten van 

gezondheidszorg: recreëren in het Drent-

sche Aa-gebied is goed voor de gezondheid. 

En ten slotte levert het gebied diensten als schoon 

drinkwater, waterberging en educatie.

Saldo: positief

Uit onderzoek blijkt dat het landschap van de 

Drentsche Aa aanzienlijk meer opbrengt dan 

het kost. Via het Gebiedsfonds kunnen bedrij-

ven, instellingen en bewoners een stukje van de 

opbrengst investeren in het landschap. Niet alleen 

om ‘iets terug te doen’ maar ook uit welbegrepen 

eigenbelang. Investeren in het landschap loont! 

Voor bedrijven is het een aantrekkelijke vorm van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen, dicht 

bij huis en met direct zichtbaar resultaat.

Aanvullende bron

Het Gebiedsfonds Drentsche Aa heeft 

een belangrijke symboolwaarde. Het 

geeft betrokkenheid bij het Drentsche 

Aa-gebied vorm en versterkt daarmee 

het draagvlak voor de ontwikkeling van 

het gebied. Het onderstreept dat het 

mooi houden van het gebied niet een 

zaak is van de overheid alleen, maar dat 

burgers, boeren, bedrijven en overheid 

het samen moeten doen. 

De feitelijke bijdrage van het fonds in de 

kosten van het beheer van het landschap 

zal zeker in de eerste jaren zeer beschei-

den zijn. Na verloop van tijd kan het  

Gebiedsfonds uitgroeien tot een waar-

devolle aanvullende financieringsbron. 

Maar ook dan zal het slechts in een 

klein deel van de benodigde middelen 

kunnen voorzien. De instelling van het 

fonds doet dan ook niets af aan de pu-

blieke verantwoordelijkheid 

van de rijksoverheid voor 

het Nationaal Landschap 

Drentsche Aa. 

Henk van ’t Land, voorzitter Stichting 

Gebiedsfonds Drentsche Aa:

“Ik vertel niets nieuws als ik zeg dat 

de Drentsche Aa tot de mooiste gebie-

den van ons land behoort. Het afwis-

selende landschap, de rijke natuur en 

de minstens zo rijke historie maken 

het tot een unieke omgeving om te 

wonen, te werken en te recreëren. 

Het vraagt inzet van alle betrokkenen 

om dat alles in stand te houden en 

verder te ontwikkelen. In de afgelopen 

jaren heb ik als voorzitter van het 

Overlegorgaan van het Nationaal 

beek- en esdorpenlandschap ervaren 

dat iedereen daarvan doordrongen is. 

De betrokkenheid van bewoners, ge-

bruikers, bedrijven en organisaties bij 

hun gebied is groot. Het gebiedsfonds 

biedt hun de mogelijkheid om die 

betrokkenheid te tonen. Door bijvoor-

beeld een donatie of door te sparen op 

de Rabo StreekRekening kunnen zij 

laten zien dat ze medeverantwoorde-

lijk willen zijn voor de ontwikkeling 

van dit prachtige gebied.”

Peter Schey, directeur Commerciële 

Zaken Rabobank Noord-Drenthe:

“Als Rabobank hebben we een idee!

Het idee is dat innovatie belang-

rijk is. Dat het noodzakelijk is om 

verbindingen te leggen om duurzame 

ontwikkeling te genereren. We zijn er 

trots op dat we de verbinding hebben 

gelegd met Stichting Gebiedsfonds 

Drentsche Aa en dat we de StreekRe-

kening kunnen aanbieden.

De StreekRekening is een ‘normale’ 

spaarrekening. Uw spaargeld wordt 

op een veilige manier weggezet, 

wij doneren een bedrag aan het 

Gebiedsfonds Drentsche Aa. Dit fonds 

richt zich op de financiering van maat-

schappelijk verantwoorde projecten in 

onze regio. Samen werken aan onze 

omgeving door samenwerken, dat is 

ons idee!”

Meer weten? Kijk op
www.gebiedsfondsdrentscheaa.nl 



Rabo StreekRekening

Er zijn allerlei financieringsbronnen voor 

het Gebiedsfonds denkbaar.  

Om een paar mogelijkheden te noemen: 

het organiseren van een landschapsvei-

ling, sponsoring en het vragen van een 

vrijwillige bijdrage aan vakantiegangers. 

Het bestuur van het fonds bepaalt welke 

instrumenten het in de komende jaren 

wil inzetten. 

Het eerste instrument staat al wel vast: 

tegelijk met het Gebiedsfonds gaat ook  

de Rabo StreekRekening Drentsche Aa 

van start. Deze rekening, die u kunt  

openen bij uw lokale Rabobank, is een 

eenvoudig maar ingenieus concept. 

Elders heeft het al goede resultaten 

geleverd, onder meer voor Nationaal 

Landschap Het Groene Woud in Brabant. 

Uitgangspunt is dat overheden, bedrijven 

en maatschappelijke organisaties kunnen 

sparen tegen aantrekkelijke voorwaar-

den. Minimaal een marktconforme rente 

en alle vrijheid om geld kosteloos op te 

nemen of te storten. Het bijzondere is 

dat Rabobank – naast de rente die wordt 

uitgekeerd aan de rekeninghouder – een 

bonusbedrag ter grootte van 5% van 

de uitgekeerde rente doneert aan het 

Gebiedsfonds. Zo ‘geeft’ u dus ‘zonder te 

geven’. 

Uiteraard kunt u als rekeninghouder ook 

besluiten om eenzelfde gebaar te maken 

en ook 5% van uw ontvangen rente aan 

het Gebiedsfonds te geven. In dat geval 

kunt u naar buiten brengen dat u actief 

StreekRekeninghouder bent. U kunt ook 

besluiten de volledige rente aan het fonds 

af te staan. Dan kunt zich donateur van 

het Gebiedsfonds noemen.  

De stichting heeft de status van Alge-

meen Nut Beogende Instelling (ANBI) en 

uw donatie is daarmee fiscaal aftrekbaar. 

De StreekRekening is vooralsnog niet 

opengesteld voor particuliere spaarders. 

Meer informatie over de Streek Rekening 

vindt u in de bijgevoegde folder.

De Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa is een initiatief van:
Stichting Het Drentse Landschap
Stichting Landschapsbeheer Drenthe
De 12 Landschappen
Rabobank
Nationaal Landschap Drentsche Aa

Het bestuur van de Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa bestaat uit:
Jack Bosgraaf, registeraccountant MGA
Henk van ’t Land, dijkgraaf waterschap Noorderzijlvest
Albert Lanting, voorzitter Vereniging van Drentse Boermarken
Koos Levenga, architect BNA
Martin Verhagen, oud-voorzitter Stichting Het Drentse Landschap

Het Gebiedsfonds Drentsche Aa wordt van harte bij u aanbevolen  
door een comité van aanbeveling dat onder andere bestaat uit:
Eric van der Bilt, directeur Stichting Het Drentse Landschap
Henk Brink, voorzitter LTO-Noord provincie Drenthe
Sicko Heldoorn, burgemeester Assen 
Harmen Hoogeveen, directeur Waterbedrijf Groningen 
Rutger Kopland, dichter en schrijver
Pieter de Kroon, voorzitter Raad van Bestuur Vanboeijen
Eric van Oosterhout, burgemeester Aa en Hunze
Arie van der Spek, directievoorzitter Rabobank Assen-Beilen 
Jacques Tichelaar, commissaris van de Koningin Drenthe
Karel van Vugt, directievoorzitter Rabobank Noord-Drenthe
Kor IJszenga, directeur/eigenaar Koninklijke van Gorcum 
Frank van Zuilen, burgemeester Tynaarlo

Gebied van grote waarde

Het Drentsche Aa-gebied wordt door 

veel mensen hoog gewaardeerd. Oase 

van rust en ruimte onder de rook van 

Assen en Groningen. Een afwisselend 

landschap waarin natuurgebieden, 

landbouwgrond en dorpen een oor-

spronkelijk en harmonieus geheel  

vormen. Rijk aan natuur en aan  

cultuurhistorisch erfgoed, van hune-

bedden tot historische boerderijen.  

Niet voor niets zowel Nationaal Park  

als Nationaal Landschap.  

Bewoners van de wijde omgeving ge-

nieten volop van deze ‘groene achter-

tuin’. Dat draagt bij aan de aantrekke-

lijkheid van de regio Groningen-Assen 

als vestigingsplaats van bedrijven en 

instellingen. Mensen wonen en werken 

graag met natuur en een mooi land-

schap binnen hand bereik.

De Drentsche Aa, een gebied om trots 

op te zijn en te koesteren. Het Gebieds-

fonds Drentsche Aa biedt iedereen die 

zich met het gebied verbonden voelt,  

de kans om een steentje bij te dragen 

aan de ontwikkeling ervan.  

Door bij dragen aan het fonds kunnen 

bedrijven, instellingen en burgers hun 

betrokkenheid uiten en helpen het ge-

bied mooi te houden.
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