
Concept verslag Gebruikersplatform 

Woensdag 6 oktober 2021 | 19.30 uur tot 21.30 uur te Diever (Hart van Diever) 

 

 

 

1. Opening 

• Meneer Rikus Kloeze wil graag de fietspaden en witte bergen aan de orde stellen. 

• Wethouder Jager zal om 21.00 uur het overleg verlaten. 

 

2. Landschapsbiografie Drents-Friese Grensstreek 

Voor de Drents-Friese Grensstreek is er gewerkt in de afgelopen anderhalf jaar om een 

landschapsbiografie te laten opstellen. Het is opgesteld door bureau Overland uit Wageningen maar 

wel met kennis van deze regio en heel veel kennis van landschap. Voor de toekomst is er behoefte aan 

een landschapsvisie. Voor de aanwijzing van het Nationale Park zowel Drents-Friese Wold als het 

Dwingelderveld is er een beheer en inrichtingsplan gemaakt dat was gebaseerd op een visie op de 

toekomst. Hoe willen wij graag dat de natuurgebieden er in de toekomst uitzien? In Nederland is er een 

discussie gaande of natuurgebieden met alleen maar natuur daarbinnen niet te kwetsbaar, te 

versnipperd, en weinig met elkaar verbonden en gekoppeld is. Hebben wij niet omliggende landschap 

nodig om het voor de toekomst te kunnen behouden? Met oog op klimaatverandering om er voor te 

zorgen dat planten en dieren zich kunnen bewegen van het ene gebied naar het andere gebied. Wat 

moeten wij in zo’n landschap kunnen (blijven) doen? Welke waarden vinden wij met elkaar belangrijk?  

 

• De landschapsbiografie staat online op de website.  

https://www.provincie.drenthe.nl/regionaallandschap/landschapsbiografie/landschapsbiografie/ 

• Webinar (online presentatie) over de landschapsbiografie d.d. 25 november 2021 m 20.00 uur 

 

3. Vooruitblik op landschapsvisie Drents-Friese grensstreek – hoe betrekken we zoveel mogelijk 

inwoners 

Het doel is uiteindelijk dat zoveel mogelijk mensen ervan weten en uiteindelijk actief mee gaan doen. 

Het streven is dat zo’n 10% van de bevolking op een of andere manier meedenkt over de toekomst. 

Jongeren maken ook gebruik van het bos en de jongeren hebben ook wensen voor  de toekomst. Om 

de jongeren te kunnen bereiken is het misschien een idee om het via een mountainbike vereniging te 

doen of via scholen. Voor de landschapsvisie het zwaartepunt van de discussie zal van januari tot 

mei/juni zijn. Momenteel zijn wij aan het nadenken hoe mensen te kunnen bereiken, wat gaan wij dan 

organiseren, wat is nodig om met mensen in gesprek te raken, welke vormen. Het idee is om eind juni 

een soort concept visie te hebben.  

 

De discussie gaat over het beschermen van de natuur. Maar ook over de ruimte die wij nodig hebben 

voor woningbouw, de ruimte die er nodig is voor werken, de ruimte die er nodig is voor de agrarische 

sector – juist als deze extensiever wordt, is er meer ruimte nodig voor dezelfde opbrengst. 

 

4. Stand van zaken verplaatsing routes Drents-Friese Wold  
De kaart is halverwege vorig jaar vastgesteld door de Stuurgroep.  

• De oude Willem fietsroute is al aangelegd. Daarmee is de oude route verwijderd.  

• SBB is bezig met de mensen van Hoogersmilde om de Smildeger wandeling om te gaan leggen 

naar een ander tracé . Vanwege ziekte is het even blijven liggen maar hopelijk dat de wandeling 

begin 2022 aangepast kan worden.  

• Met betrekking tot de ruiterroutes is het nog even zoeken naar wie wat op pakt. Er zijn wat 

wisselingen bij de recreatieve ondernemers vanuit de ruiterclub. De Eemter is een nieuwe club 

https://www.provincie.drenthe.nl/regionaallandschap/landschapsbiografie/landschapsbiografie/


die graag de samenwerking wil oppakken en de groene ruiterroute willen adopteren om die bij 

te houden. De rode route staat nog in de planning om dit najaar te doen. 

• ATB route verleggen heeft de meeste energie gekost dit jaar omdat die een heel nieuw tracé 

krijgt en buiten gebaande paden. Er moeten nieuwe paden voor worden ontwikkeld die 

voldoende uitdaging geeft voor de ATB-er om op te gaan fietsen. Voor de nieuwe  ATB-route  

is een flora en fauna toets gedaan en die is goedgekeurd. Momenteel is SBB bezig met de 

gemeente voor de omgevingsvergunning. 

 

Verder staat er nog op het programma qua wandelen om nog een route te bedenken bij Geeuwenbrug. 

Daar zijn gesprekken gaande met recreatie ondernemers. En voor ruiters wordt nog gezocht naar 

verbindingen bij de spartelvijver. Verder wordt er nog gekeken naar tracé van Diever.  

 

Vragen: 

1. Omleiding van fietspaden, wandelpaden, mountainbike routes heeft dat te maken met het 

stiltegebied? Ja, dat heeft er allemaal mee te maken. Langzamerhand worden er steeds meer routes 

uit die zone gehaald waar geen recreatieve voorzieningen meer zijn en worden steeds meer naar de 

buitenkant gelegd. De recreant volgt altijd wel de paaltjes. 

 

2. Zijn er paden afgesloten? Er zijn geen wandelpaden afgesloten. Wat er wel gebeurt (helemaal als het 

in de kernzone ligt) is dat er bomen omvallen. Als dat op een plek gebeurt waar een gemarkeerde route 

loopt dan wordt de boom weggehaald. Als het op een plek is waar geen routes zijn dan blijft de boom 

liggen. De vragensteller vindt dat jammer, omdat mensen die slechter ter been zijn of met scootmobiel 

er dan niet meer langs kunnen. Lysander geeft aan dat er veel voorzieningen zijn voor mensen die 

slecht(er) ter been zijn. We kunnen niet alles toegankelijk houden voor iedereen. 

 

3. Hoe zit het met bereikbaarheid voor de brandweer/hulpdiensten? Natuurorganisaties zijn in gesprek 

met de veiligheidsregio. Doel in de eerste plaats is zorgen dat eventueel brand gestopt kan worden 

voordat deze recreatiebedrijven of woningen bereikt. Dat er een stuk bos of hei afbrandt, hoort ook bij 

natuur. Lysander legt uit dat bij alarmeringen via 112 op plekken in het bos, ook altijd een boswachter 

wordt ingeschakeld om waar nodig ambulances te helpen zo dicht mogelijk bij het slachtoffer te komen.  

 

Voor vragen kun je altijd contact opnemen met de boswachter publiek. 

Contactgegevens 

L. (Lysander) van Oossanen 

Boswachter publiek in het Drents-Friese Wold 

T 0592-459431 | M 06-22539672 

E l.oossanen@staatsbosbeheer.nl 

 

5. Start evenementenloket per 1 januari 2022 

Er zijn behoorlijk veel evenementen die georganiseerd worden in de natuur. In het Dwingelderveld zijn 

we 3 jaar geleden gestart met een evenementen loket. Het is bedoeld om de aanvrager van een 

evenement te helpen. Hij/zij kan naar dat loket mailen/bellen en daar de vraag stellen voor toestemming. 

Voor de vergunning moet je nog naar gemeente toe. Het verschilt per gemeente wanneer je vergunning 

nodig hebt en wanneer niet. Het evenementenloket geeft toestemming voor het gebruik van grond (en 

toetst daarbij aan effecten op natuur (een evenement mag geen negatief effect op natuurwaarden 

hebben) en effect op andere gebruikers. Voor Drents-Friese Wold ligt het loket bij Staatsbosbeheer. 

Staatsbosbeheer overlegt waar nodig met de andere terreineigenaren in het Nationaal Park. vanaf 1 

januari kun je dus voor het hele Nationaal Park in 1 keer toestemming vragen 

 

• Er zijn regels wanneer iets binnen moet zijn (minimaal 8 weken van tevoren).  



• Staatsbosbeheer probeert zo snel mogelijk te bepalen of iets door kan gaan of dat 

aanpassingen in routes nodig zijn. Het is mogelijk dat kort van tevoren nog wijzigingen nodig 

zijn. Voorbeeld: Als er een zeer beschermde vogel  is komen binnenvliegen die toevallig bij 

de route is gaan nestelen dan moet SBB kunnen bellen met de mededeling dat er een 

‘bochtje’ gemaakt moet worden want je kunt er momenteel niet langs. Dat is nu eenmaal de 

bescherming van wet en regelgeving. Het staat ook in de toestemming dat SBB gemachtigd  

is om tot 24 uur van te voren te kunnen annuleren als er iets aan de hand is. 

• Er worden altijd alternatieven aangeboden – als er nog veel tijd is voor het evenement wordt 

de organisator gevraagd met een andere route te komen die opnieuw beoordeeld wordt. 

Als organisator kun je dan ook in overleg met Staatsbosbeheer gaan om samen tot een 

alternatief te komen. Als het kort voor het evenement is, zal Staatsbosbeheer een alternatief 

voorstellen. 

 

Vanaf 1 januari 2022 zal de start zijn van het loket. De aanvraag moet 8 weken van te voren worden 

gedaan. Tijdens het broedseizoen is het beste om het eerder te doen. Er is contact met de gemeentes 

Ooststellingwerf en Westerveld hierover. 

 

6. Vrijstellen heide en vennen en parkeren nabij beleefpad (ingebracht door vertegenwoordigers 

Hoogersmilde) 

De boodschap van meneer is om bos te verwijderen van de heide. Meneer geeft aan dat er voorheen 

schapen liepen en die mist hij.  

- Er staan meer bosschage op de heide dan 10/15 jaar geleden. Voor een deel heeft het te maken 

met personeel. Voor een groot deel heeft het te maken met ander inzicht en ander beheer over 

de natuurterreinen in z’n algemeenheid. De heide terreinen waar geen boom meer opstaat 

blijken veel minder soorten in voor te komen dan in de heide waar wel een paar bomen staan. 

Zowel van vogels maar ook van insecten. Een boom die daar staat geeft ook beschutting. Als 

het juist hard waait dan zie je de heidevlinders rusten aan de boom maar ook wordt de boom 

gebruikt door vogels. Daardoor wordt er anders gekeken naar de heideterreinen en wordt het 

niet meer 100% kaal gemaakt maar wordt er gericht gekeken.  

 

7. Rondvraag 

Witte bergen, jaren geleden is het ook aan de orde geweest dat het jaarlijks omgeploegd zou worden. 

Telkens wordt het genotuleerd en wordt het toegezegd en het gebeurt maar niet. Hoe kan dat? 

- De toezegging om 1x per jaar om te gaan ploegen staat op de planning bij SBB. Het werkt pas 

wanneer het droog weer is. Dat was afgelopen seizoen niet het geval. 

 

Fietspaden, de betonpaden zijn mooi als je erover heen fietst. Kan er wat gedaan worden aan die 

scherpe randen? 

- SBB weet dat er achterstallig onderhoud m.b.t. de fietspaden. Hierover is SBB in gesprek met 

de provincie.  

 

8. Sluiting 

 

Elaine Sapulete 

6 oktober 2021 


