
Gebruikersplatform Drents-Friese Wold d.d 19 maart 2015 
 
Aanwezig: dhr. G. de Haan, dhr. P. Witteveen (Plaatselijk Belang Appelscha), Michiel Witteveen 
(Juniorranger), dhr. Kloeze en dhr. Zuidema (Dorpsbelangen Diever), dhr. Van Rossum 
(menvereniging Hoogersmilde), mevr. J. Bijmolt en dhr. C. Joziasse (SBB), dhr. Middag (Wapser 
gemeenschap), dhr. H. Ike (Camping Diever), dhr. A. Krans (Plaatselijk Belang ZWO), dhr. Hoeks 
(Dorpsbelangen Hoogersmilde),  dhr. J. v.d. Walle (particuliere grondeigenaar Diever), dhr. H. van 
Hooft (nieuwe voorzitter Regionaal Landschap ), dhr. G. Gomarus (Sportpromotie/wandel 4-daagse 
Diever), mevr. C. Scholten en mevr. A. Molanus (Provincie Drenthe) 
 
Verslag d.d. 15 september 2014 
BIP DFW: is goedgekeurd door het Overlegorgaan en vastgesteld door Gedeputeerde Staten van 
Drenthe. Argumenten van Gebruikersplatform dat men groot wild niet wil, zijn wel meegewogen, maar 
niet doorslaggevend geweest. Gebruikers benadrukken dat klein wild (konijn, fazant, patrijs) ook hard 
achteruitgaat. Kan daar niet wat aan gedaan worden. Streefbeeld (groot wild), wordt verder uitgewerkt 
met een nadere onderbouwing van de effecten door een werkgroep. Wild zwijn is voorlopig nog niet 
gewenst.Het vooronderzoek naar de (her)introductie van edelhert en damhert is gestart. Er wordt 
gewerkt aan een goede schadevergoedingsregeling voor boeren en mogelijk ook anderen. 
Spaanse koeien: Natuurmonumenten geeft aan dat ze niet gevaarlijk zijn. In de Veldwijzer staat een 
uitnodiging om deel te nemen aan een excursie.  
Deze beesten geven een extra charme/beleving. Je komt ze nergens anders tegen. 
Bij eventuele schade is de eigenaar van de koe aansprakelijk.Wel is het advies om afstand te houden. 
Canadameer: is afgerasterd voor eventuele begrazing (SBB geeft nu nog ruimte aan de natuur om te 
ontwikkelen en wacht verdere ontwikkelingen af ) 
Jacobskruiskruid: Groeit op open plekken, zaad/pluis valt niet verder dan 20/25 meter van 
moederplant. Angst voor overwaaien naar andere percelen is niet nodig. 
 
Verslag wordt hierna vastgesteld. 
 
Kennismaken met de heer Henk van Hooft 
De heer Van Hooft is per 1 maart de nieuwe voorzitter van het Regionaal Landschap en zal de 
komende tijd verschillende gesprekken met verschillende partijen voeren. 
Hij wil graag op de hoogte gehouden worden van wat er speelt in het gebied en zegt toe dat een ieder 
hem kan benaderen over zaken met betrekking tot het gebied (mailadres is:   
h.van.hooft1@kpnplanet.nl ) 
 
Bosomvorming (Corne Joziasse SBB) 
Bosomvorming heeft als doel een waardevoller bos te maken voor dieren, planten en mensen. 
Er worden momenteel kale plekken (eilandjes) gemaakt om zodoende voldoende licht te creëren 
zodat het bos kan vernieuwen/verjongen. 
De komende 5/6 jaren zal SBB dit steeds op een andere plek doen. 
Naast kap voor verjonging wordt er ook gekapt om heide-terreinen te verbinden en om vennen vrij te 
houden van bos. 
Enkele opmerkingen n.a.v. verhaal: 

• Rob Bijlsma heeft in krant aangegeven dat hij de bomenkap afkeurt. Corne geeft aan dat Rob 
zich alleen richt op de roofvogel en dat SBB rekening houdt met alle dieren en planten in het 
bos 

• Kappen heeft niets te maken met kosten en opbrengsten. Opbrengsten van hout van SBB 
komen in de centrale pot. SBB krijgt voor DFW ook weer geld voor onderhoud paden etc 
vanuit het hoofdkantoor. 

• In het NP is beheer en behoud van de natuur de doelstelling 
• Kappen wordt vooraf gecommuniceerd met de omwonenden. 

 
 
 



Oude Willem 
Inrichtingsplan heeft ter inzage gelegen. Er zijn niet veel zienswijzen ingediend. Deze worden nu 
behandeld. Bestuurscommissie zou graag het Gebruikersplatform als klankbordgroep uit de streek 
gebruiken.  
In september zal er een toelichting van de projectleider komen met de toezegging om de stukken 1 
maand van de voren te sturen zodat een ieder met zijn of haar achterban kan overleggen. 
De dorpen Wateren en Oude Willem worden ook nog op een andere manier benaderd. 
Op de site van het NP staat een link waar extra informatie is te vinden en in het Dagblad van het 
Noorden verschijnt 20 maart een special over Oude Willem. 
 
Vragen de heer Kloeze 

1. Hoe zit het met de bebording naar het NP o.a. vanaf A32? 
Recreatieschap is bezig met het plan en daarin wordt de totale bebording meegenomen (dus ook 
vanaf de A28 Beilen-Noord-N381). Termijn waarin dit eventueel aangepakt gaat worden is niet 
bekend. De ANWB is wat dat betreft niet makkelijk. Mevrouw Scholten probeert er vaart achter te 
zetten via de afdeling Wegen en Kanalen bij de Provincie Drenthe. 
 

2. Kunnen er ook goede wandelkaarten van het gebied komen? 
Er zijn goede Falkplankaarten en deze worden iedere 2-3 jaar herzien. Meneer Kloeze doelt echter op 
de kaart van Berkenheuvel uit 1936 met wegennamen. Deze zal door het NP niet in herdruk genomen 
worden. Wellicht een idee voor een historische vereniging? 
 

3. Waarom verdwijnen de witte keien van SBB? 
In standhouden van de bosbeheervakken is niet meer nodig. Deze stenen  passen ook niet in een 
groot “wild” bosgebied. Voor het aanduiden van de plek waar mensen zich bevinden in geval van 
calamiteiten zijn moderne communicatiemiddelen met GPS veel nauwkeuriger. 

 
Opmerkingen vanuit Plaatselijk Belang Zorgvlied/Wateren/Oude Willem 

• PB ZWO is al enige tijd met de gemeente in contact over het plaatsen van borden van het 
Nationaal Park DFW  langs de N381 bij Appelscha, A28 Beilen en de A32 Steenwijk. 

       Graag steun vanuit de provincie. 
• De doorgaande weg naar Friesland is hersteld en opnieuw ingericht. 

         Het Friese gedeelte zal dit jaar ook hersteld worden. 
         Herstel fietspad is een wens van PB ZWO en zal zich daar ook hard voor maken. 

• Er moet in Oude Willem niet alleen aan natuur gedacht worden maar ook dat de                    
geschiedenis in beeld moet blijven. 
(bijvoorbeeld het smalspoor wat vroeger gebruikt is om dit gebied te ontginnen) 

          Dit maakt het gebied ook voor jongere gezinnen interessant.  
          Dit wordt voorgelegd aan de Historische Vereniging ZWO. 

• plaatsnaambord van Zorgvlied in Vledder en in Appelscha mist nog steeds. 
          Als wij de regio willen stimuleren om te ondernemen moeten zijn ook te vinden zijn.     
 
Rondvraag 

� Hoe zit het met het onderhoud bordjes? Aan de Wapserweg zijn ze al hersteld. De 
grondeigenaar is hier verantwoordelijk voor 

� Onderhoud fietspaden en bankjes. Eigenaar is ook verantwoordelijk voor onderhoud. SBB 
zoekt nog vrijwilligers 

� Hoe zit het eenduidig naar buiten treden van de verschillende Poorten. Zorgvlied heeft een 
prachtige poort, maar hoe zit het met de anderen. Mevrouw Scholten geeft aan dat het 
inititatief vanuit de dorpen zelf moet komen. Er is toegezegd dat er per poort een bijdrage van 
maximaal € 1.000/€ 1.500 beschikbaar is. Het moet wel eenheid uitstralen! 

� De heer v.d. Walle heeft een eigen bankje en zou er nog wel graag 1 willen. Uiteraard doet hij 
zelf het onderhoud. Mevrouw Scholten zegt toe dit uit te zoeken. 

� In het Dagblad van het Noorden stond een artikel over het vosje uit het Fochterloerveen en 
over grote grazers in de Oostvaardersplassen. De heer Middag wil ons op het hart drukken 
om geen groot wild te halen wat we niet in de hand kunnen houden. 

� De heer Van Hooft geeft aan dat het een goede bijeenkomst was met enorm betrokken 
personen en een veelheid aan onderwerpen 


