Verslag gebruikersplatform Drents-Friese Wold d.d. 24 september 2015
Aanwezig:A.Boonstra (Prolander), A.Scheper en N. Driessen (IVN), C. Joziasse (SBB), dhr. Oudshoorn
(plaatselijk belang Elsloo), P. Witteveen (plaatselijk belang Appelscha), M.Witteveen (juniorranger), J.
Kruijer (maatschappij van Weldadigheid), dhr. Kloeze en dhr. Zuidema (Dorpsbelangen Diever), P. de
Jong, H. van Hummel, L. Hoogeveen, N. ten Boekel (Plaatselijk Belang Vledderveen + LTO), dhr.
Hoeks (Dorpsbelangen Hoogersmilde, dhr. van Rossum ( Menvereniging Hoogersmilde), R.
Beerendonk (Camping de Reeënwissel), Arjan Krans (Plaatselijk Belang ZWO), H. van Hooft (vrz.
Regionaal Landschap) H. Geerts (wethouder Westerveld), C.Scholten en A. Molanus (provincie
Drenthe).
Mededelingen
Verkenning groot wild DFW: In de Stuurgroep is in maart 2015 besloten dat er een SER opgesteld
wordt (overeenkomstig het flora en faunabeleid van de provincie Drenthe. Over betrokkenheid
provincie Fryslan zijn afspraken gemaakt). Daarna is deze voorgelegd aan de Commissie Landelijk
Gebied (CLG) of inhoudsopgave correct is De CLG heeft akkoord gegeven op het opstellen van de
SER voor edelherten en damherten. Er zal worden uitgezocht wat de effecten zijn naast natuur op
wonen, werken, landbouw/bosbouw etc. Ook de relatie met het Friese Faunabeleid wordt nader
bekeken.
Er wordt een brede klankbordgroep samengesteld en er wordt gevraagd om vertegenwoordigers van
de dorpen (de LTO heeft al 4 namen doorgegeven). De heren Witteveen, Hoeks en Kloeze melden
zich hiervoor aan.
kansen en mogelijkheden 3 gebieden: 3 november is er een bijeenkomst (uitnodiging heeft iedereen
gehad) - zegt het voort - iedereen welkom wel graag aanmelden
De heer H van Hummel: in verslag van de avonden over het BIP 3 jaar geleden staat dat er veel
weerstand tegen het groot wild is - toch wordt het doorgezet. Wat heeft een klankbordgroep dan voor
zin? Mevr. Scholten geeft aan dat daarom ook een SER wordt gedaan. Er zijn duidelijk verschillende
geluiden. Recreatieondernemers voorzien een aantrekkingskracht en de landbouw voorziet schade en
overlast. Bewoners zijn verdeeld. De heer Beerendonk geeft aan dat recreatieondernemers de
landbouwers wel begrijpen - maar de toerist is ook erg belangrijk voor dit gebied (1 miljard per jaar - 1
op de 10 banen). Niet alleen problemen vermelden, maar vooral mooie dingen zien).
Schaderegelingen moeten eenvoudiger, daar is hij het mee eens. Hij doet een oproep om het bij de
feiten te houden - en ook de kansen te zien.
A. Krans geeft aan dat er inderdaad agrariers zijn die angst hebben, maar het overgrote deel in bv
Oude Willem is toch voor.
Signaal is duidelijk en uitkomsten van de SER worden in dit overleg besproken.
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Verslag overleg d.d. 19 maart 2015
De heer Kloeze vraagt hoe het zit met de bebording langs snelwegen? Mevrouw Scholten zegt dat
er een heftige discussie is geweest met Rijkswaterstaat over de bebording.De regels zijn op dit
moment heel strak, zelfs het bord bij Spier hoort er niet te staan, maar in het verleden geplaatste
borden mogen bljven staan Er is nu maar een heel beperkte verwijzing naar het Nationaal Park
Drents-Friese Wold (terwijl het verder weg gelegen Weerribben-Wieden wel op de A32 staat).
Via bestuurlijke weg zullen we druk houden.
Goede nieuws: provinciale weg n371/n381 - concept voor gebiedsbord DFW klaar en borden
zullen hopelijk snel worden geplaatst (planning december 2015).
Leggelderveld fietspad – in het verleden alle bomen verwijderd (vergezicht), maar is nu weer
helemaal vol gegroeid. Ditzelfde geldt voor het gebied Broek. Hier staan alleen nog maar berken.
SBB geeft aan dat er regelmatig geklepeld wordt. In het kader van het LIFE project worden ook
venranden ontdaan van boomopslag.
De heer van der Walle vroeg de vorige keer naar bankjes bij particuleren. Mevr Scholten heeft
navraag gedaan bij het recreatieschap. Er wordt doorverwezen naar Dolman landscaping in Beilen
als men graag bankjes wil. Er zijn nu geen subsidieregelingen voor het plaatsen.
Oproep wie/waar nog meer een poort - nog geen reacties gehad/

• Uitkijktoren kale duinen: Wordt al tijden gesproken over verplaatsen. Staat nu midden in gebied en
er zijn ideeen om deze naar de rand te verplaatsen (attractiever voor toerist - op loopafstand van
het buitencentrum) SBB is nog steeds op zoek naar financiering.
De heer Krans zou graag zien dat de uitkijktoren wordt verplaatst richting Zorgvlied
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Oude Willem – Anne Boonstra
Presentatie wordt met het verslag meegestuurd. Hieronder enkele op- en aanmerkingen:
Discussie over behoud heide: branden - moet worden voldaan aan teveel voorwaarden/risicovol.
Keuze is gevallen op plaggen
waterhuishouding wordt aandacht aan besteed - badkuip idee (in hoeverre hou je rekening met
maatregelen die je neemt in het gebied en de gevolgen voor het omliggende gebied)
evt. klein deel waterschapslasten als schadefonds voor diegene die overlast heeft - wordt
meegenomen naar Stuurgroep (Anne Boonstra).
goed monitoringssysteem (voorwaarden LIFE)
gebruikersplatform gebruiken als klankbordgroep
De LTO is niet vertegenwoordigd in het project Oude Willem omdat in het plangebied geen
agrariers over zijn. Opgemerkt wordt dat er aan de randen wel agrariers zijn die mogelijk gevolgen
van de ingrepen ondervinden. De heer Boonstra neemt het mee als aandachtspunt
Gebiedsontwikkeling Oude Willem (verkeersluw maken) - in november worden de ideeen
gepresenteerd en in gesprek met omwonenden (ideeen zijn dan ambtelijk getoetst)
smalspoor - motief en verhaal wordt gebruikt in het ontwerp
verwachting beginnen met uitvoering in 2016
vanaf 2016 geen landbouw meer in gebied
Uilenhorst blijft ruine (stort vanzelf in elkaar)
aanvoer grond voor dempen sloten zal starten in week 42-43 - verkeersoverlast zo veel mogelijk
beperken - bij overlast graag melden. De grond komt uit het gebied van de Linde en wordt
gedeponeerd op het perceel Oude Willem 13. Zodra gegevens van aannemer bekend zijn over
aanvoerroutes info op websites en waarschijnlijk nieuwsbrief. De heer Witteveen spreekt zijn zorg
uit over mogelijk overlast bij het zwembad
communicatie via werkgroep
(websites/nieuwsbrief/veldwijzer/informatiezuilen/scholenprojecten/RTV
drenthe/bewonersavonden/excursies etc.)
inloopspreekuur voor klachten/opmerkingen (vaste plaats/vast tijdstip)
hopen op veel stageplekken in gebied!! - lokale mensen gelegenheid gegeven
beheerplan wordt goed vastgelegd
beheer voor de komende 15/20 jaar wordt vastgelegd/afgesproken
routes voor transport grond graag in overleg met P. Witteveen naar PB! (Anne)

Rondvraag
• De heer Krans bedankt de voorzitter voor de adequate aanpak bebording (na 5 jaar eindelijk actie)
en het meenemen van de suggesties voor smalspoor
• De heer Krans vraagt de wethouder om deze actie voort te zetten door ook een verwijzing naar
Zorgvlied te regelen in Diever en Appelscha
• R. Beerendonk: fysieke borden (zoals in Zorgvlied) - Hoogersmilde is/gaat er mee aan de slag

