
 

Gebruikersplatform Drents-Friese Wold 14 januari 2020 

Aanwezig 

F. van Rossum (De Veldmenners); J.Hoeks (Dorpsbelang Hoogersmilde); J.Bijmholt (Staatsbosbeheer); 

H.A. Kloeze (Dorpsbelangen Diever); G.Gomarus (St. Sportpromotie Diever, Wandel4daagse); 

T.Beerendonk (Camping de Reeënwissel), Raymond Beerendonck (Camping De Reeënwissel); I.Jager; 

C.Joziasse (Staatsbosbeheer); H.Ike (Camping Diever); T.ten Hove (Plaatselijk Belang Zorgvlied, 

Wateren en Oude Willem); W.Meijberg (IVN Natuureducatie); D.Bakker (Plaatselijk Belang ZWO); 

A.Vergeer (Dorpsvereniging Doldersum);H. van Hooft (Voorzitter Stuurgroep Regionaal Landschap); 

C.Scholten (Secretaris Stuurgroep Regionaal Landschap); A.Poelman (gemeente Westerveld); H.de 

Graaff (St. Het Drentsche Landschap); B.Middag (Wapser gemeenschap); N.Driessen (IVN 

Natuureducatie). 

 

Afmelding: Maatschappij van Weldadigheid, Stichting de Woudreus, Marike van der Pauw (SBB), 

Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde, Elaine Sapulete (Provincie Drenthe) 

 

01. Verslag 2 april 

Opgemerkt wordt dat er een stuk ontbreekt wat betreft de vraag over het ploegen in de  

Witte Bergen. Wat is er gebeurd? Deze constatering is juist dat er nog niet geploegd is. Op dit 

moment kan er geen antwoord op gegeven worden. Corné Joziasse pakt dit op.  

 

02. Stand van Wilde Natuur. 

02.01. Het gebiedsproces Wilde Natuur komt in de afrondende fase. Met de betrokken 

gebruikersgroepen is nog een extra sessie om de gewijzigde routes goed op de kaart te 

krijgen. Een conceptkaart toont twee donkergroene ‘vlekken’ die vrij worden van routes 

waar de natuur zich in alle rust kan ontwikkelen. Er omheen ontstaat een lichtgroene cirkel 

waarbinnen ook sprake is van beleving van wilde natuur. Routes lopen door deze lichtgroene 

cirkel en is extensief recreatief gebruik mogelijk. Tussen kerngebieden en omgeving is 

uitwisseling van planten en dieren mogelijk waardoor biodiversiteit meer kans krijgt.  

 

02.02. Aandachtspunten uit het gesprek 

-De getoonde kaart wordt bij het verslag van de vergadering gevoegd.  

-De Natuurpoort Hoogersmilde wordt op de paddenstoel langs nieuwe fietspad vermeld 

-Er worden pas routes verwijderd als de alternatieven gerealiseerd zijn 

-Evenementen vinden in principe plaats op de daarvoor bestemde paden en routes 

-Voor evenementen en activiteiten geldt een terughoudend beleid in het broedseizoen 

-Het geheel scheiden van routes (MBT – ruiter- en wandelroutes) is niet te doen 

-Bestaande verharde fietspaden blijven gehandhaafd (m.u.v. fietpad Oude Willem zie 

agendapunt 3) 

-Het gebiedsproces wilde natuur staat los van de discussie rond de wolf, edelhert, wild zwijn 

Sayaguesa’s, regulier bosbeheer, autoverkeer, parkeren, honden losloopgebieden,    



handhaving en onderhoud fietspaden. 

- Raymond Beerendonck vraagt aan het eind van de vergadering aandacht voor de smalle 

strook die voor ruiters overblijft aan de oostkant van de ingetekende cirkels. Dat wordt door 

de betrokkenen als lastig ervaren. Er wordt veel gevraagd van de betrokken 

gebruikersgroepen. Hij pleit voor het niet strak vast houden aan grenzen in dit stukje om te 

voorkomen dat ruiters alleen maar heen en weer over dit stukje kunnen. Catrien neemt dit 

mee naar de projectgroep Wilde natuur. 

 

01.3. Planning gebiedsproces wilde natuur 

-De inspraakronde loopt nog 

-Een conceptkaart met de routes is in voorbereiding 

-6 februari bespreken breed overleg met de betrokken gebruikers 

-februari Projectgroep stelt concept Plan van Aanpak en kostenraming vast 

-5 maart wordt de Stuurgroep gevraagd om op hoofdlijnen akkoord te gaan 

-maart: voorleggen aan gemeenteraden  

-april: 3 infoavonden 

-11 juni Stuurgroep stelt kaart en Plan van Aanpak vast 

-Oktober financiële dekking zoeken en uitvoering starten 

-Voor nieuw aan te leggen routes volgt nog een verplichte natuurtoets 

 

03. Life Going up a Level 

Het Life-project is afgerond. De inrichting Oude Willem loopt door vanuit een eerder gestarte 

herinrichting onder aansturing van de gebiedscommissie Oude Willem. Onderdeel van de 

herinrichting Oude Willem is verplaatsing van fietspad en zandpad dwars over de Oude 

Willem in noordelijke richting. Het nieuwe ruiterpad is al aangelegd. Het tracé voor het 

nieuwe fietspad is uitgezet en in het bos vrijgemaakt. Echter aanleg van het fietspad kan niet 

stikstof neutraal en wacht dus nu op verdere invulling vanuit Stikstof. Tot die tijd blijft het 

oude fietspad liggen (maar deze wordt niet meer onderhouden en de kwaliteit is slecht). 

• Nagekomen mededeling: het fietspad kan worden aangelegd. 

 

04. WvttK 

04.01. Er wordt een vraag gesteld over het paarden evenement in de Kale Duinen (Autumn 

Desserttrail) waarvoor een bijdrage gevraagd wordt aan de deelnemers, terwijl het juist het 

beheer ten goede komt.  

Antwoord: het evenement wordt georganiseerd door Hippische sport Drenthe. Bij de 

organisatie zijn heel wat kosten gemoeid. Slechts een deel van het inschrijfgeld komt ten 

goede een het beheer. 

 

04.02. We spreken van een evenement als er meer dan 50 deelnemers zijn. 

Staatsbosbeheer sluit in dat geval een gebruikersovereenkomst af, waarvoor kosten in 

rekening worden gebracht. Uitzonderingen zijn er als er bijvoorbeeld met reguliere 

gebruikers een onderhoudsovereenkomst is, die ook een deel van het onderhoud van de 

paden doet. Dan worden geen kosten voor de gebruikersovereenkomst gerekend. 

 



Henk van Hooft benadrukt dat het van belang is om tijdig contact te zoeken met 

terreineigenaar als men een evenement wil organiseren, vooral omdat er dingen aan het 

veranderen zijn. En andersom wordt de terreineigenaar gevraagd om tijdig met vorige 

initiatiefnemers contact op te nemen over eventuele nieuwe ideeën voor evenementen. Als 

er op tijd contact is, is er ook tijd om een voor beide partijen acceptabele oplossing te 

vinden. 

 

04.03. Wegen. 

Gevraagd wordt naar naambordjes bij wegen met historische waarde (Berkenheuvel). De 

heer Kloeze pleit voor goede kaarten met namen van wegen er op en zo mogelijk ook nieuwe 

bordjes. Catrien geeft aan dat ze bordjes in het veld niet kan toezeggen vanwege de wilde 

(bordjesvrije) natuurzone in Berkenheuvel. En namen op kaarten opnemen heeft alleen zin 

als de wegen nog begaanbaar en zichtbaar zijn in het veld. 

 

In dit licht wordt gevraagd naar de afspraken omtrent de bomenkap langs de Torenlaan. In 

het gebruikersplatform van 29 september 2016 is nadrukkelijk gevraagd de laanbomen te 

herplanten. Catrien zoekt naar afspraken in stukken. Op dit moment is het onduidelijk of er 

een besluit genomen is. [Naschrift: in de verslagen van de stuurgroep is dat niet meer terug 

te vinden. Inmiddels heeft de eenheid Drents-Friese Wold van Staatsbosbeheer toegezegd dat 

ze in 2020 de verdwenen Amerikaanse eiken gaan vervangen door inlandse eiken. Echter 

omdat de Torenlaan niet meer open wordt gehouden, zal deze “laanbeplanting” opgaan in de 

rest van het bos] 

04.04. Stikstof: produceren machines in het bos geen stikstof? Het gaat hierbij om 

vergunningen die al eerder zijn afgegeven in het kader van bosonderhoud. 

04.05. Onderhoud grotere zandpaden 

Hans Ike constateert dat bij paden waar bewoning aan staat, bv Haarweg: deze zijn 

niet normaal te berijden: men rijdt er om heen waardoor de weg steeds breder wordt.   

Sbb zorgt voor zand: Corné checkt dit en neemt contact op met Hans. 

 

04.06. Oude Willemsweg 

Bij Hoogersmilde wordt een knelpunt geconstateerd, los van het feit dat het lastiger is 

om de Oude Willemsweg op te draaien (dat past in het streven naar het verkeersluw 

maken van de weg), is er een betonblok geplaatst die vooral in het donker lastig te zien 

is. Dit wordt als gevaarlijk ervaren. Henk van Hooft neemt hierover contact op met de 

secretaris van de bestuurscommissie. 

[naschrift: bij het schrijven van verslag kwam de mededeling dat dit punt inmiddels de 

aandacht heeft va de Bestuurscommissie] 

  

05. Afsluiting 

De volgende vergadering is op dinsdag 8 september 2020. 

 



Actiepunten 

Navragen besluit omtrent Torenlaan: is gebeurd, Catrien agendeert voor stuurgroep 5 maart 

2020 

Navragen punt over ploegen Witte Bergen: Corné 

Contact met secretaris BC Oude Willem over betonblok: is gebeurd 

 


