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Werkgroep Communicatie, Educatie, Recreatie en Marketing
De werkgroep Communicatie, Educatie en Marketing van het Regionaal Landschap Drents-Friese
Grensstreek kwam in 2015 vijf maal bijeen. De werkgroep legde in de eerste helft van 2015 de laatste
hand aan he Strategisch meerjaren communicatieplan Communicatie, Educatie en Marketing: “Samen
bereiken we meer…”. Dit plan werd in juni door de Stuurgroep vastgesteld.

Internationale waardering voor integrale benadering communicatie,
educatie en marketing: “Together we achieve more…”
De wijze waarop samengewerkt wordt op het gebied van communicatie, educatie en marketing was
voor de Europarc federatie aanleiding om ons een oorkonde te overhandigen waarmee waardering
werd gegeven voor de ingeslagen weg om er samen de schouders onder te zetten. De oorkonde werd
op 26 oktober tijdens de Europarcconferentie in het Duitse Regensburg door Europarc voorzitter
Ignace Schops overhandigd aan voorzitter Henk van Hooft en secretaris Catrien Scholten.

Digitale nieuwsbrief DFW
De gratis digitale nieuwsbrief is in 2015 driemaal verschenen. De
informatie is vooral bestemd voor omwonenden van het gebied.
Veel aandacht was er dit jaar voor het proces rond de op handen
zijnde inrichting van Oude Willem, het wel en wee van de Junior
Rangers, bijeenkomsten van de gastheren, bosbrunch, groot wild
in Drenthe.

De digitale nieuwsbrief wordt verstuurd naar circa 600 mailadressen.

Website, Facebook en Twitter
De website van het Nationaal Park Drents-Friese Wold werd in 2015 door 67.432 bezoekers bezocht.
Het Nationaal Park is ook actief op Twitter (Inmiddels met meer dan 1400 volgers) en Facebook:
(www.twitter.com/nationaalparkdf en www.facebook.com/NP.drentsfriesewold)..

Bestuurdersexcursie LIFE ‘Going up a Level’ DFW HV
Op 21 mei werd in het kader van het LIFE+ project ‘Going up a level’ een excursie georganiseerd voor
bestuurders. Er werd een veldbezoek gebracht aan de projecten die op stapel staan bij Doldersum,
Oude Willem en het Leggelderved. In het veld werd tekst en uitleg gegeven door de betrokken
deskundigen van de deelnemende organisaties.

Smaakfietsroute
In 2015 is een begin gemaakt met een ‘smaakfietsroute’: een route langs verschillende bedrijven in en
om het Drents-Friese Wold. Mensen die deze route fietsen treffen onderweg verschillende bedrijven
aan waar men iets kan proeven uit de streek. De route is in beperkte oplage gedrukt. De bedoeling is
om hem in 2016 verder uit te breiden.

Opening Toeristisch informatiepunt Dieversluis

Tijdens de opening van het toeristisch informatiepunt Dieversluis op 6 juni is met alle partners een
informatiestand ingericht. Vertegenwoordigers van de verschillende organisaties waren present. Er
werd informatie verstrekt over het gebied en nader kennis gemaakt met de groep bezoekers die in
grote getale op het evenement waren afgekomen.

Scholen voor Duurzaamheid
Het Stellingwerfcollege in Oosterwolde wil graag betrokken blijven bij de ontwikkelingen in
Oude Willem. Voor diverse vakken op school biedt dit kansen voor activiteiten buiten. Tijdens
de veldwerkdag, een belangrijk onderdeel in het programma, is er dan ook hard gewerkt. De
uit de opdracht voortkomende adviezen zijn door de leerlingen op school gepresenteerd.

De Echte Wildernis in het Nationaal Park Drents-Friese Wold

Op 23 september beleefden zo’n 150 leerlingen uit de provincie Drenthe de 'echte wildernis' van het
Nationaal Park Drents-Friese Wold! Deze dag werd georganiseerd door IVN Drenthe, Stichting Het
Drentse Landschap, Staatsbosbeheer met veel medewerkers en vrijwilligers. Een topdag! De kinderen
ervoeren hoe het is om door de wildernis te struinen, want dat mocht juist op deze dag. Het was niet
alleen leuk: er werd ook heel veel van geleerd.

Onderwijsproject schapen Doldersum

Startochtend op vrijdag 2 oktober met cbs De Vaart uit Hogersmilde
63 leerlingen en circa 20 leerkrachten/ouders van de groepen 1 t/m 8 hebben op vrijdag 2
oktober 2015 de schaapskooi in Doldersum bezocht. De kinderen gingen op zoek naar Sam
het Schaap. Herder Catrinus heeft een demonstratie gegeven en verteld over zijn werk.
Daarna gingen de leerlingen van de groepen 1 t/m 3 de stal opnieuw inrichten met stro en
spelen. De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gingen naar de Vledder Aa en hebben les
gehad aan de hand van het demonstratie model.
Week 41 stond in het teken van De Schutkampen. Negen groepen van gemiddeld 25
leerlingen hebben het informatiecentrum bezocht. De reacties waren uitermate positief. Met
name het werk van Catrinus werd gewaardeerd.

De Open Middag
Deze middag trok 135 bezoekers. Het gros kwam van de scholen en af en toe sloten er
toevallige passanten aan. Catrinus heeft drie keer een demonstratie gegeven.

Junior Rangers

De Junior Rangers van Nationaal Park Drents-Friese Wold kwamen dit jaar negen maal in actie in het
gebeid om mee te helpen met beheerwerk, ontdekken van de natuur. Zo werd gespeurd naar sporen,
werd verder gewerkt aan het vlonderpad in Boschoord, was er een uitstapje naar NP Lauwersmeer,
werden er broeihopen aangelegd voor ringslangen en uiteraard werd mee gedaan aan de landelijke
Natuurwerkdag waarvoor de Junior Rangers aan de slag gingen bij De Stoevert/Oude Willem. Jaarlijks
hoogtepunt is natuurlijk het zomerkamp. Dit jaar was er een heel bijzondere locatie gevonden in
Boschoord en waren de JR’s te gast bij de Maatschappij van Weldadigheid. De jongelui zijn goed
beziggehouden: onderzoek naar loopkevers, nachtvlinders en vleermuizen. Eten uit de natuur. Twee
aspirant JR’s deden ‘examen’ en zijn geslaagd. Zij ontvingen het JR-certificaat van Europarc en een
JR-polo van NP DFW.

Uitwisseling met Junior Rangers Wattenmeer

Op uitnodiging van de Duitse groep Junior Rangers Wattenmeer ging een grote groep Rangers, ook
van de andere nationale parken naar Duitsland voor een heel leerzame week aan het Duitse wad.
Naast veel leren ontstonden er ook nieuwe vriendschappen en… het idee om in 2016 in het DrentsFriese Wold een kamp te organiseren.

Gastheren en gastvrouwen van het Nationaal Park Drents-Friese
Wold
Cursus gastheerschap
Op 17 maart ontvingen zeven recreatieondernemers, na afronding van de cursus, het
certificaat en gevelbordje ‘Gastheer van Nationaal Park Drents-Friese Wold. Het aantal
gastheren in NP Drents-Friese Wold komt daarmee op 36….

Jaarlijkse Bosbrunch

Op 27 juni organiseerden de gastheerbedrijven van het Nationaal Park Drents-Friese Wold voor de
zevende maal een Bosbrunch voor hun gasten. De brunch werd georganiseerd bij de schaapskooi

van Het Drentse Landschap bij het Doldersumerveld. Zo'n 250 deelnemers genoten van de brunch, de
muziek, de oud-Hollandse spelletjes en de kraampjes. Hoogtepunt is elk jaar de demonstratie die
schaapsherder Catrinus Homan verzorgde met zijn hond en schaapskudde.
De Gastheren en Gastvrouwen van het Nationaal Park Drents-Friese Wold vertellen het verhaal van
de natuur van het Nationaal Park door aan hun eigen gasten. Dat gebeurt via folders, websites,
excursies en sinds kort ook via hun Facebookpagina: www.facebook.com/gastherendfw
Bijeenkomst Gastheren
Twee keer per jaar komen de gastheren bij elkaar en krijgen ze informatie over een actueel onderwerp
in het gebied. Zo blijven ze op de hoogte en kunnen zij hun gasten goed informeren.

Ondernemerssafari 19 november

Samen met Marketing van de gemeente Westerveld is een gebiedsafari georganiseerd in het DrentsFriese Wold. Circa 60 deelnemers, onder wie vooral veel ondernemers uit het gebied lieten zich op
verschillende plekken informeren over ontwikkelingskansen voor de recreatiesector. De start vond
plaats bij het Toeristisch infopunt Dieversluis. Vervolgens ging het gezelschap per bus op pad langs
Oude Willem waar een toelichting werd gegeven over het LIFE-project. In Zorgvlied werd de groep
gesplitst in kleinere groepjes voor een bezoek aan de smaakmarkt, een tocht historisch rondje
Zorgvlied en een creatieve werkgroep. In Appelscha werd het gezelschap opgewacht bij de Jongens
van Outdoor en in Hoogersmilde door de collega’s van camping De Reeënwissel waar kennisgemaakt
werd met het belevingspad. De dag werd besloten bij Landgoed ’t Wildryck.

Gebruikersplatform

Twee maal per jaar komt het gebruikersplatform bijeen om van gedachte te wisselen over actuele
ontwikkelingen in het gebied. Het gebruikersplatform fungeert ook als klankbordgroep voor het
Lifeproject ‘Going up a Level’.

Veldsymposium LIFE ‘Going up al Level’
Op 25 september is een veldsymposium georganiseerd voor geïnteresseerden in en rond
Oude Willem waar bij het Life project ‘Going up al Level’ centraal stond. Na de start bij
Hoeve aan de Weg gingen circa 50 personen in groepjes op de fiets langs de verschillende
posten in het veld waar ter plekke een toelichting werd gegeven over het gebied.

Werkgroep florakartering NP Drents Friese Wold

De werkgroep Florakartering inventariseert en monitort gebieden in nauw overleg met de
gebiedsbeheerders van het Nationaal Park. Het jaarverslag van de werkgroep met mooie foto's van
waarnemingen is te downloaden van de website van NP Drents-Friese Wold. In mei 2015 kreeg de
groep een cursus grassen (foto). Er werd zelfs een weer soort ontdekt die na 1950 niet meer is
waargenomen in het gebied is waargenomen: Alopecurus aequalis de rosse vossenstaart. Een
zeldzaam vaak over het hoofd gezien gras. Floristisch Onderzoek Nederland (verspreidingsatlas)
vermeld deze vondst onder de bijzondere vondsten van 2015.

Een frisse neus voor minder mobiele ouderen
Voor mensen die niet meer zo mobiel zijn maar af en toe even echt naar buiten willen.
Lekker frisse lucht opsnuiven en genieten van de prachtige natuur met een groepje
gelijkgestemden. Voor iedereen die kan zelf kan lopen, al of niet met wandelstok of rollator.
Bij sommige excursies kon een scootmobiel mee. Voor deze bedienen doelgroep uit het NP
DFW gebied, zijn twee excursies georganiseerd.

Excursie I: Een frisse neus met schaapsherder Jelle Kootstra op de Havelterbergen een
bezoek aan de hunebedden. Vervolgens ging de groep naar het Hunehuis, prachtig gelegen
bovenop de Havelterberg.
Excursie II: Weidevogels kijken bij boer Murk Nijdam in Wommels. Murk boert met liefde
voor weidevogels, waardoor het hier een ouderwets eldorado is met roepende Grutto’s,
Kieviten, jubelende veldleeuweriken en nog veel meer. Met een praam voer de groep door
de weilanden naar een prachtige vogelkijkhut.
Voor de uitvoering van het project is een beroep gedaan op een aantal enthousiaste
vrijwilligers. De deelnemers hebben dit initiatief zeker gewaardeerd.

