
 
Gebruikersplatform 10 juli 2012 
 
Aanwezig: J. Hoeks, F. Van Rossem, H.A. Kloeke, R. Beerendonk, mevr. S. Uenk, P. Witteveen,  
G. Gomarus, mevr. A. Zwaaneveldt, Graafstra, B. Jager, Oudshoorn, Jonkhof, H. Krans, H. Slot, W. 
Werkman, GJ. Elzinga en A. Molanus 
 
De heer Kloeze geeft aan de stukken graag uitgeprint per post te ontvangen. 
 
Algemene reacties  

• Vorige BIP (1998) enorm boekwerk. Nu een soort samenvatting, dat is beter leesbaar 

• Beheeropdrachten moeten wel realistisch zijn. Geen enorm dure projecten starten (afgraving 
Dwingelderveld/Oude Willem) 

• Beheeropdrachten belangrijk, nieuwe inrichtingsprojecten/ontwikkelingen op een laag pitje 
zetten 

• Natuurmonumenten vraagt bijdrage van 4-daagse wandelaars. Zorgt voor onrust/gemopper 
onder deelnemers en bevolking 

• Bij invoeren parkeerheffing rekening houden met wie dit gaat controleren. Denk eerder aan 
houtverkoop. 

• Onderhoud paden in stand houden en toiletvoorziening bij parkeerplaatsen 

• Hoe zit het met de wisenten? Wisenten worden bij wijze van praktijkproef in het gebied 
geïntroduceerd omdat deze soort zowel ecologisch, recreatief als ook ten behoeve van 
instandhouding van deze bedreigde diersoort iets toevoegd. Een praktijkproef werkt ook als 
een soort gewenningsperiode binnen een niet al te graat gebied. Rasters kunnen in de vorm 
van palen met 2 stroomdraden. Edelherten moeten momenten worden afgeschoten als ze 
opduiken in Drenthe of Friesland (nulstandbeheer). Volgorde daarbij is dat provinciaal eerst dit 
nulstandbeheer wordt afgeschaft, gekoppeld aan goede afspraken over schaderegeling. 
Daarna is Drents-Friese Wold komende tien jaar geschikt om alvast binnen een tijdelijk raster 
Edelherten en mensen aan elkaar te laten wennen. Na deze gewenningsperiode kan het 
raster weer weg.  

• Adopteren van verschillende paden door grote bedrijven 

• Zorgen dat in BIP staat wat er wel en niet in de buitenring van het park toegestaan wordt en 
hier niet te krampachtig mee omgaan. NB: BIP is niet vervanging van bestemmingsplan en 
geeft vooral visie aan voor komende 10 jaar. 

• Vrijwilligers inzetten voor onderhoud van paden etc. 

• De komende 10 jaar moeten recreatieve voorzieningen anders worden gefinancierd dan 
afgelopen 12 jaar, want subsidiegelden rijk zijn fors afgenomen. Ook gemeenten, 
terreinbeheerders en provincie moeten bezuinigen. Meest voor de hand liggende oplossing, is 
dan om menskracht en middelen van gebruikers in te zetten. Bijvoorbeeld  dorpen sterker 
betrekken bij onderhoud en invoering profijtbeginsel voor dagjesmensen (verblijfsrecreanten 
dragen al af via toeristenbelasting)  

• Dorpen betrekken sluit goed aan bij het promotieplan van de gemeente Westerveld. Wel 
zorgen dat duidelijk is wat is reëel en hoe zit het met de financiering. 

• Fijn dat ontstane ideeën op de bewonersavonden goed zijn verwoord in het nieuwe BIP 

• Duidelijk dat dagrecreanten moeten bijdragen – parkeervignet moet je goed communiceren 
met de omwonenden (denk aan wildparkeren). Draagvlak omwonenden erg belangrijk. 

• Stiltekern: betekent dat je daar bij het inrichten rekening mee houdt en dat eventueel bepaalde 
paden kunnen worden gesloten. In de praktijk zal het dan vooral gaan om de oude 



 
bosbouwpaden die heel intensief door terrein lopen. Routes kunnen hetzelfde blijven, alleen 
aantal bosbouwpaden kan fors terug (zie ook recreatievisie van aantal jaren terug). 

• Wat betekent het voor de hondenbezitters als er grote grazers komen? Wel zorgen dat 
veiligheid gegarandeerd blijft. Het BIP gaat gewoon uit van enige jaren terug afgesproken 
hondenzonering. 

• Camperplaats aanwijzen – blijkt veel behoefte aan te zijn. Opmerking: de gemeenten hebben 
er in hun kampeerbeleid voor gekozen camperplaatsen te koppelen aan voorzieningen van 
bestaande campings. Die hebben al speciaal ingerichte camperplaatsen in het gebied. 

Uitbesteden werkzaamheden blijkt goedkoper te zijn.  

• Atelier Friesland: beheer niet ingerichte gebieden – samenwerking met landbouw 
(natuurgras). 

• Waterwinning is al gehalveerd en kan ook een inkomstenbron zijn 

• Blij met focus op collectief belang 

• Belangrijk om bewoners erbij te betrekken. Wel belangrijk om onderscheid te maken tussen 
bewoners binnen de begrenzing en omwonenden. 

• Opknappen Beekdal had beter met de omwonenden gecommuniceerd moeten worden  

• NP is redelijk groot, maar voor al die wilde dieren redelijk klein. Voorzichtigheid geboden 

• St. de Woudreus streeft ernaar om zoveel mogelijk bos aan te leggen. Nu gebeurt het 
tegengestelde. Er wordt veel gekapt en dan voornamelijk exoten.  

• Staat nauwelijks iets in over het stikstofprobleem – groei van bramen/brandnetels etc. 

• Gesproken over nieuwe heide, maar het is maar de vraag of dit ooit goede heide wordt. 
Advies: bomen planten – goed voor fijnstofopname 

• Klimaatveranderingen worden versterkt door maatregelen BIP volgens de Woudreus 

• Wat gebeurt er met de toeristenbelasting? 

• Verplaatsen bezoekerscentrum naar Boerestreek – Zorgvlied heeft hier problemen mee (hoe 
staat het met het Poortenmodel) 

• Hoe halen we meer mensen naar het gebied. Tijd van “mensen komen toch wel” is voorbij, 
bepaalde ondernemers zijn ietwat “lui” geworden. Houding en mentaliteit moet veranderen. 

• Gemeenten moeten voortouw nemen en zorgen dat de baten van de dagjesmensen ook 
daadwerkelijk ten gunste van het park komen. 

• Bij parkeerheffing zorgen voor het goed begeleiden van de mensenstroom 
 Op de vraag of er wel een parkeerprobleem is (is het sowieso wel zo druk), wordt aangegeven 
 dat we moeten zorgen dat de ene oplossing niet problemen bij de ander veroorzaakt. En 
 uitgangspunt is dat bezoek aan het NP gratis is, maar dat er voor de voorzieningen betaald 
 moet worden. 

• Toeristenbelasting gaat weer omhoog – nu zaak om middenstanders die meeprofiteren van de 
toerist ook mee te laten betalen (Gem. Midden-Drenthe is hier mee bezig) 

• Gemeenten zitten al op Zuid-West Drenthe niveau – Gebruikersplatform zou dit ook moeten 
doen 

• 3 gemeenten hebben nu een verschillend tarief voor toeristenbelasting. Zorg voor eenheid. 
Blijkt dat Recreatieschap een poging heeft gedaan, maar dat dit niet is gelukt. Geld is nodig 
voor begrotingstekorten. Gebied wordt als melkkoe gebruikt voor eigen probleem. 
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