
Gebruikersplatform 
Dinsdagavond 2 april 2019 | Camping Diever 

 

Aanwezig: Catrien Scholten (Provincie Drenthe), Henk van Hooft (voorzitter Stuurgroep), Nico Driessen 

(IVN), Corné Joziasse (Staatsbosbeheer), Patrick Witteveen (Plaatselijk belang Appelscha), Appie 

Boonstra (Plaatselijk belang Appelscha), Jan Mos (Plaatselijk belang Appelscha), Lian Fikkema 

(Natuurmonumenten), Jantsje Bijmholt (Plaatselijk belang Langedijke), Inge Jager (Plaatselijk belang 

Dieverbrug), Rikus Kloeze (Dorpsbelangen Diever), Ard Oudshoorn (Plaatselijk belang Elsloo), Gerard 

Gomarus (Stichting sportpromotie en wandelvierdaagse Diever), Clara Boschma (Dorpsgemeenschap 

Doldersum), Frans van Rossum (De Veldmenners), Jan Hoeks (Dorpsbelang Hoogersmilde), Marjan 

Ike (Camping Diever), Elaine Sapulete (Provincie Drenthe) 

 

1. Opening 

Catrien opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

- Appie Boonstra en Jan Mos van plaatselijk belang Appelscha zullen Patrick Witteveen 

vervangen.  

 

2. Wilde natuur stand van zaken 

Toegelicht door Catrien aan de hand van een presentatie. 

 

Vragen vanuit de groep over de stilte gebieden. Wat houdt het in voor de recreatie? De routes worden 

verlegd maar hoe wordt het proces aangepakt? Grote groepen mensen kun je gaan sturen, door de 

routes te verplaatsen. Hoe gaan de routes eruit zien. Hoe wordt dat proces voor hoe het wordt ingevuld? 

Je kunt niet alle paaltjes in een keer weg gaan halen en maar hopen dat het nieuwe vanzelf goed komt. 

Mensen willen toch de natuur in want dat is toch ook wel de reden waarom de mensen naar Drenthe 

komen. Hoe wordt dit duidelijk gemaakt richting de mensen?  

 

- Dat de mensen het bos niet meer in mogen of  kunnen is een misverstand. Er blijven wel gewoon 

paadjes bestaan in het midden en in de randzones blijven ook gewoon bordjes staan! Overal 

liggen nu routes, hiervan zullen een aantal verdwijnen. Maar aan de oost kant van het Drents-

Friese Wold rondom het Wildrijck en verder naar Geeuwenbrug en Hoogersmilde liggen weinig 

routes. Het recreatieschap heeft een voorstel gemaakt om de wandelknooppunten die in het 

buitengebied buiten de natuur door de gemeente wordt opgepakt ook uit te zetten in de 

randzones van het Drents Friese Wold. Dat betekent dus dat je mensen via wandelknooppunten 

hun route kunt laten lopen en wellicht dat op die wandelknooppunten ook nog wel gekleurde 

stippen markeringen bordjes komen. Op de vraag ‘gaan we eerst alles eruit slopen en dan zien 

of alles opnieuw komt’ is het antwoord Nee. Het uitgangspunt van de stuurgroep is dat het gelijk 

moet opgaan! We gaan niet eerst alles eruit halen en dan pas nieuw. We gaan ervoor zorgen 

dat dat min of meer gelijk gaat, maar daar moet nog een plan voor worden opgemaakt.  

 

Blijft er nog wel een mogelijkheid dat de mensen door het bos kunnen fietsen? 

 

- Alle verharde fietspaden die er nu liggen (asfalt paden, betonpaden) blijven liggen. Alleen het 

pad wat nu dwars door de Oude Willem ligt, daar wordt al aan gewerkt vanuit het Inrichtingsplan 

Oude Willem, om dat te verplaatsen naar de noordkant. Dit besluit is genomen door de 

herinrichting van de Oude Willem omdat het daar droger is. Ook de aansluitingen van paden 

vanaf Hoeve aan de Weg en Hoogersmilde erop die worden aangepakt en verlegd. Het tracé 

voor het nieuwe fietspad wordt nu in het bos al uitgezet. Het is even onduidelijk of het lukt om 

het nieuwe pad voor de zomer al klaar te hebben. Van alle andere fietspaden is gezegd dat het 

zonde zou zijn om het er nu uit te halen. Voor de MTB-routes geldt in principe dezelfde fasering 



als de wandelknooppunten en ruiterroutes. Er zijn nu heel veel ruiterpaden in het Drents-Friese 

Wold. Hiervan is niet duidelijk of ze allemaal terugkomen voor wat er nu uit gaat. Hier zijn nog 

gesprekken over.  

 

Drents Friese Wold gaat op slot. De beeldvorming is al best snel gevaarlijk die er dan ontstaat (Jan 

Bos). 

 

- Het Drents Friese Wold is in zijn totaal ruim 6000 ha en we praten over een stuk met meer 

ruimte voor natuur zonder voorzieningen van 1500 ha. Door daar de natuur meer z’n gang te 

laten gaan, krijg je een grotere diversiteit in het gebied. Dat kan als een verrijking van het gebied 

worden gezien. Het betekent dat paden deels verlegd zullen worden maar dat die in 

kwantitatieve zin niet minder zullen worden. Degene die in de stille natuur of in de wilde natuur 

gewoon wil wandelen die kan daar terecht maar wat wij niet meer willen zijn grootschalige 

evenementen er dwars doorheen. Wij denken dat het een verrijking zal zijn. Het betekent dat je 

niet overal op iedere vierkante meter met een huifkar kunt komen. De vraag is of het erg zal zijn 

als je toch nog in voldoende mate routes kunt volgen in het gebied. Het beeld dat wordt gegeven 

is duidelijk, daarom wordt er geprobeerd om zo goed mogelijk de informatie over te brengen 

van wat het plan is en wat er op 26 februari heeft plaatsgevonden. Er zitten een aantal 

discussiepunten in en er wordt alles aangedaan om die op te lossen. Wij snappen dat halve 

communicatie over actuele activiteiten niet helpt om een goed beeld te krijgen van de bedoeling 

en plannen voor het gebied.  

 

Het is belangrijk dat er een goed beeld ontstaat. Het is jammer dat de evenementen uit de kern wordt 

gehaald. Marjan geeft aan dat het belangrijk is om geen beeld te creëren dat alle evenementen worden 

geweerd. Dat zijn wel de dingen waar het gebied groter van is geworden. Het is wel heel belangrijk voor 

de recreatie, de mensen, de vrijwilligers dat het wél blijft bestaan. 

 

- Henk van Hooft geeft aan dat vandaar die kwantitatieve verhouding is gemaakt. Het totaal is 

6000 ha waar in ca 1500 ha beperkingen en veranderingen plaatsvinden. Dat betekent dat er 

4500 ha is waar de recreatie kan plaatsvinden. In het verleden is er veel te weinig 

gecommuniceerd waar later onrust is van gekomen. Dat had voorkomen kunnen worden. 

- Informatie is heel belangrijk, communiceren is het meest belangrijkste punt. Natuur is niet alleen 

gegeven voor recreatie.  De paadjes die er zijn die zullen er blijven, zolang ze gebruikt worden. 

Als niemand er meer komt dan zijn ze overwoekerd na verloop van tijd. Voor sommige mensen 

is het aantrekkelijk maar het meest belangrijk punt is als je erin wil kan je erin. Alleen niet meer 

met een uitgezette route en met een grote hoeveelheid mensen tegelijk. 

 

De geschreven dingen die negatieve dingen moet voorkomen worden, maar benadruk niet dat je de 

evenementen niet meer wil. 

 

- De communicatiemedewerkers van SBB en Natuurmonumenten daar wordt nog een gesprek 
mee gepland. Mochten er vragen zijn of opmerkingen of iets wat we moeten toelichten, laat het 
ons weten. Op het moment dat het misgaat dat wanneer er toch iets gebeurt waar het 
gebruikersplatform niets van weet, laat het ons weten. 

- Naschrift: Conclusie uit het communicatieoverleg is dat we iedere 2 weken een inhoudelijk 
artikel zullen aanleveren bij de huis-aan-huisbladen (Westervelder, Nieuwe Ooststellingwerver 
en Smildegerneiskrant). Omdat het gaat om redactionele artikelen, is er geen garantie dat het 
geplaatst wordt. Teksten komen wel op de website en digitale nieuwsbrief. 

 

Is het verhaal zo duidelijk voor eenieder? Kunnen wij met een positieve houding het verhaal 

doorvertellen aan de achterban? Is er genoeg informatie? 

 



- Mochten er mensen bezorgd zijn graag contact opnemen met Catrien i.p.v. je eigen verhaal 

gaan vertellen.  

- Voor de duidelijkheid we zitten nog in het proces! In het gebied is er nog niks veranderd. (en 

als dat wel zo is, is er een andere oorzaak dan ruimte voor natuur) 

 

3. Zichtbaarheid Nationale Parken 

 

- Ter informatie; de natuurkrant is nog niet van de drukker en zal op donderdag 11 april worden 

verspreid bij alle bezoekerscentrums. Mochten er mensen zijn die graag een exemplaar willen 

bemachtigen kunnen naar een van de bezoekerscentra of TIP kantoor gaan. Het wordt niet huis 

aan huis verspreid.  

 

4. LIFE - project oude Willem 

 

In 2018 is de uitvoering zeer spoedig verlopen waardoor er geen vertraging in de werkzaamheden van 
het project is opgetreden; Een aantal laatste klussen worden op dit moment afgerond waaronder het 
plaggen van de laatste stukken in Boschoord en het stobben frezen in de Oude Willem. De LIFE-
maatregelen worden waarschijnlijk nog voor de zomer afgerond.  
 
In de Oude Willem is in het afgelopen jaar heel wat veranderd. De Tilgrup is gedempt en de slenk is 
gegraven en klaar. Door verschillende maatregelen in het kader van het LIFE-project ‘Going up a Level’ 
verandert de Oude Willem van landbouwgrond naar meer uitdagende natuur. Er ontstaan geleidelijke 
overgangen tussen bos en grasland, aantrekkelijk voor veel dieren en planten. Om deze geleidelijke 
overgang te creëren, zijn er bomen en struiken geplant. Tijdens de landelijke boomfeestdag, woensdag 
13 maart, trotseerden ruim 60 kinderen weer en wind om bomen te planten. In totaal worden meer dan 
1600 bomen en struiken aangeplant op de grens van bos en grasland. 
In het Wapserveld zijn greppels gedempt en een aantal vennen aangepakt, zodat er minder fluctuatie 
komt in het waterpeil. Een stabieler niveau is goed voor het hoogveen, dat zich zo mooi kan ontwikkelen. 
Bij de vennen is de bosrand verder teruggebracht en komen er geleidelijke overgangen tussen bos en 
hei. Er stonden vaak grove dennen, die veel water gebruiken. Door deze weg te halen, komt er meer 
licht en ruimte en worden de vennetjes weer vochtiger. 
In het Leggelderveld bestonden de werkzaamheden uit het plaggen van de oude heide en het 
verwijderen van (opslag van) bomen. Daardoor kan de jonge hei weer ontkiemen. Door het dichtgooien 
van greppels worden delen van het Leggelderveld vochtiger en blijven planten (en dieren) van natte 
heide hun leefgebied behouden. Met het LIFE-project ‘Going up a Level’ is bij Boschoord ingezet op 
een verbetering van de natuurkwaliteit op het landgoed. Een klein deel van het huidige productiebos is 
omgevormd naar vochtige heiden en hoogveentjes. Dat is gebeurd door het kappen van het 
productiebos, het ondieper maken van sloten en het verwijderen van jonge bomen en struiken rondom 
vennen en vochtige heideterreinen. Door deze maatregelen zal er beter en langer water vastgehouden 
kunnen worden en krijgt de oorspronkelijke natuur weer de ruimte. Hiervan profiteren dieren zoals het 
heideblauwtje, de ringslang en de levendbarende hagedis. 
In het Doldersummerveld is kleinschalig geplagd en waar nodig is de voormalige bouwvoor afgegraven 
om het teveel aan organisch materiaal af te voeren. De uitgevoerde maatregelen zijn vooral gericht op 
het versterken en vergroten van het natte heidegebied. 
 
Het LIFE-project wordt op 31-12-2019 definitief afgesloten. Het najaar 2019 wordt vooral gebruikt om 
de diverse onderzoeksresultaten en de effecten van de diverse inrichtingsmaatregelen vast te leggen. 
Op vrijdag 13 september aanstaande zal voor de laatste keer in het kader van het LIFE-project een 
veldsymposium georganiseerd worden. ’s Ochtends voor de diverse bestuurders en ‘s middags voor 
bewoners en ander geïnteresseerden 
 
Het nieuwe fietspad en de aanpassing van de weg in de Oude Willem zijn niet LIFE gerelateerd. 
Er ligt op dit moment een positief advies van de provincie voor de aanpassing van fietspad en weg. Het 
wachten is nu nog op de beschikking.  Het bestek van de weg is er al (kan uit het bestek van LIFE 
gefinancierd worden), voor het fietspad moet dit nog. Het is gewenst om deze beide onderdelen 
tegelijkertijd aan te besteden en te combineren met de werkzaamheden rond de duikers onder de weg 
ten behoeve van de slenk. Timing van de werkzaamheden: rond het hoogseizoen is dit niet gewenst, 
voorkeur om dit voor de zomer af te ronden.    



5. Rondvraag 
 

Meneer Kloeze: Is benaderd door iemand aan de Noorder Es. Er worden bloembollen gekweekt 

tegenover het huis van de bewoner aan de Noorder Es. Kan dat zomaar? 

- De gemeente Westerveld is druk bezig met het bloembollen problematiek. Voor vragen moeten 

mensen daar terecht. 

 

Het veldsymposium zal in september voor het laatst georganiseerd worden door het LIFE-project maar 

het zal hoogstwaarschijnlijk door het Nationaal Park worden overgenomen in het jaarprogramma.  

 

6.  Sluiting 

- Volgend overleg in september/oktober 2019. 


