
 
 
Nieuwsbrief gebruikersplatform  21 oktober 2020 

 

Beste leden van het Gebruikersplatform Drents-Friese Wold, 

 

Op 14 januari 2020 spraken we elkaar voor het laatst. Corona was toen nog iets waar we amper van 

gehoord hadden als een virus ver weg in China. Inmiddels staat ook onze wereld op de kop. 8 

september zouden we bijeenkomen. Maar omdat ook toen de besmettingen al opliepen, aarzelden we 

of dat verstandig was. Ik heb overwogen of een digitale bijeenkomst een vervanger zou kunnen zijn; 

velen van ons hebben weliswaar inmiddels een of meer soorten digitale programma’s – Skype, Zoom, 

Teams, Leafs, Webex, GoTomeeting etc onder de knie. Maar ik weet ook dat dat niet voor iedereen 

geldt. Bovendien is de ervaring inmiddels dat niet overal rond het Drents-Friese Wold de digitale 

snelweg ook hoge snelheden toestaat. We hebben daarom besloten u in een digitale nieuwsbrief te 

informeren over de stand van zaken rond het Drents-Friese Wold. Dat neemt niet weg dat als u ons 

aangeeft een digitale bijeenkomst te willen, wij dat graag zullen organiseren. Als u naar aanleiding van 

deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen hebt, laat het via mail of telefoon vooral weten, dan houden 

we de lijntjes zo kort mogelijk. We hopen dat u allen nog in goede gezondheid verkeerd en dat we u 

tegen de zomer van 2021 weer veilig kunnen ontmoeten. In de tussentijd proberen we de informatie 

schriftelijk (digitaal) te blijven delen wanneer daar aanleiding voor is. 

 

Hartelijke groet 

Henk van Hooft, voorzitter . telefoon 06-26616682 

Catrien Scholten, secretaris telefoon 0592-365726 (maandag t/m donderdag kantooruren) 

mail drents-friese-wold@drenthe.nl  

 

Subsidieaanvraag voor het Rijk 

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in totaal 6 miljoen euro beschikbaar 

gesteld voor de versterking van Nationale Parken in Nederland. Vanuit de Nationale Parken Drents-

Friese Wold en Dwingelderveld hebben wij in september een projectplan ingediend. Het plan is te 

vinden op onze website 

https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/115856/projectplan_aanvraag_np_df_grensstreek_202

0_definitief.pdf  

De middelen die het rijk beschikbaar stelt zijn bedoeld voor processen en planvorming. We gaan de 

komende 3 jaar met 5 projectonderdelen aan de slag. 

1. opstellen van een landschapsvisie. We voorzien dat de komende jaren als gevolg van verschillende 

ontwikkelingen, het landschap ingrijpend gaat veranderen. Er komt veel op het landschap af vanwege 

klimaatverandering, energie-opgave, veranderingen in de landbouw, Deltaplan biodiversiteit 

enzovoort. Met de landschapsvisie proberen we daar samen vooraf over na te denken, zodat we over 

een aantal jaren (weer) kunnen zeggen dat we het in Drenthe best goed gedaan hebben. 

2. Een impuls in landschapskwaliteit. In Zuidwest Drenthe werken we al een tijdje met streekbeheer, 

waarin samen met bewoners en ondernemers gewerkt wordt aan onderhoud van het landschap. Dit 

willen we uitbreiden naar meer landschapselementen en ook nieuwe elementen. 

3. Impuls duurzaam toerisme. Financiering en onderhoud van recreatieve paden en routes is ook al 

langere tijd een probleem. We willen met dit project daar ook een plan van aanpak voor maken, 

waarbij we ook kijken waar bezoekers/recreanten nu naar toe gaan en waar we ze graag naar toe 

willen leiden voor een optimale beleving, economisch effect voor ondernemers en voorkomen van 

overlast voor natuur en bewoners. 
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4. Educatie en communicatie. We zien dat er heel veel in verandering is, en dat veel inwoners en 

ondernemers een achterstand in kennis en informatie hebben. We zetten daarom extra in op educatie 

(voor jongeren, maar ook in de vorm van cursussen en informatiebijeenkomsten voor volwassenen) en 

een betere, frequentere informatievoorziening naar betrokkenen. 

5. Samenwerken. Het vijfde projectonderdeel hebben we Noaberschap genoemd. De gedachte 

daarachter is dat we het samen moeten doen, maar dat samenwerking ook tijd en een passende 

structuur vraagt. Niet alleen van professionals, maar ook de samenwerking met bewoners en 

vrijwilligers. We gaan op zoek naar verbetering hierin, zonder alleen bezig te zijn met vergaderen. 

We gaan alvast van start met de voorbereidingen. We verwachten eind van dit jaar duidelijkheid van 

het Rijk welk deel van ons projectplan voor subsidie in aanmerking komt. 

 

Toegankelijkheid Natuur – routeplan en evenementen 

In juni heeft de Stuurgroep de kaart voor de nieuwe routes en de stillere kernen vastgesteld. Inmiddels 

is gestart met de uitvoering van verplaatsing van de eerste routes die langs het oude fietspad door de 

Oude Willem liepen. We hebben inmiddels vastgesteld dat de communicatie daarover ook beter kan. 

Hoewel op verschillende plaatsen in het veld bordjes geplaatst zijn met toelichting, worden die door 

verschillende gebruikers over het hoofd gezien. Staatsbosbeheer is de trekker van de uitvoering. Voor 

vragen kunt u ook contact opnemen met Liesbeth Koel, zij neemt de taken van Corne Joziasse tijdelijk 

waar. Corne is inmiddels Boswachter Publiek in de Kop van Drenthe. Staatsbosbeheer zal de functie 

Boswachter Publiek in het Drents-Friese Wold op termijn weer permanent invullen. 

Vanuit diverse dorpen en organisatoren van evenementen, worden zorgen geuit over de toekomstige 

toegankelijkheid van het Drents-Friese Wold. We merken dat er veel onduidelijkheid is en dat een 

mondelinge toelichting op wat er gebeurt en waarom vaak al veel opheldert. Als er vanuit jullie dus 

vragen zijn hoe iets nu zit en wat er nog wel of niet kan. Bel of mail vooral, in plaats van te speculeren 

wat er aan de hand zou kunnen zijn.  

 

Landschapsbiografie 

De Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek heeft Buro Overland opdracht 

gegeven om de biografie van het landschap op schrift te stellen. Het gaat om een historische 

beschrijving van het ontstaan van het landschap en welke sporen er nu nog zichtbaar zijn op 

verschillende plaatsen. De landschapsbiografie helpt ons in het vervolg ook bij het zorgvuldig 

nadenken over nieuwe ontwikkelingen, zoals we met de landschapsvisie gaan doen. 

We verwachten een eerste concept van de landschapsbiografie in januari 2021 klaar te hebben. We 

willen deze dan graag voorleggen aan kenners vanuit het gebied. Als jullie namen weten van mensen 

die zich vanuit hobby of historische vereniging verdiepen in verhalen of geschiedenis van de streek, 

dan hoor ik dat graag. We kunnen (een selectie van) deze mensen dan actief uitnodigen om de 

biografie waar nodig aan te vullen. 

 

Oude Willem afgerond 

De herinrichting van de Oude Willem en het LIFE project zijn ondertussen afgerond. Een van de 

laatste zichtbare acties was de aanleg van het beleeffietspad door de Oude Willem. In het beton van 

het fietspad zijn diersporen opgenomen en met QR codes kan daarbij een toelichting bekeken 

worden. De resultaten van het project zijn voor iedereen kort samengevat in een publicatie 

https://www.nationaalpark-drents-friese-wold.nl/publish/pages/115215/lekenrapport_dfw_life_nl.pdf  
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Toezeggingen uit het verslag van januari 2020 

Herplant bomen Torenlaan 

Staatsbosbeheer heeft dit voorjaar 7 nieuwe inlandse eiken geplant in de lijnbeplanting van de 

Torenlaan ter compensatie van de gekapte Amerikaanse eiken in 2016. Dit was nog een toezegging 

uit het verslag van januari 2020. 

Ploegen Witte Bergen 

Staatsbosbeheer ploegt de witte bergen in het Dieverderzand jaarlijks om het zand open te houden. 

Dat helpt echter maar zeer beperkt, omdat het restant stuifzand te klein is om stuivend te blijven en 

waarschijnlijk draagt voedselrijke neerslag (stikstof) hier ook niet aan bij.  

 

Vervolg 

We hopen dat we samen Corona onder controle krijgen. Zodra het perspectief voor samenkomsten 

beter wordt, zullen we proberen een nieuw overleg in te plannen. Ondertussen zullen we proberen via 

mail te communiceren. En nogmaals, bij vragen of opmerkingen, aarzel niet om contact met ons op te 

nemen.  


