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1. Opening en vaststelling agenda 
Afmeldingen van Vledder. Henk van Hooft komt wellicht wat later 
 
Aanwezig: Rikus Kloeze (DB Diever), Jan Hoeks (Hoogersmilde), Corne Joziasse (SBB), 
Marike vd Paauw (Natuurmonumenten), Patrick Witteveen, Michiel Witteveen (PB Appelscha), 
Drikus Bakker (PBO ZWO), Gerard Gomans (Diever), Thijs Zuidema (Dorpsbeang Diever), 
Homme Geertsma (gemeente Westerveld),Catrien Scholten (secretaris Stuurgroep en 
verslag, Aro Oudshoorn (PB Elsloo & Tronde), Frans van Rossum (De Veldmenners), Jan 
Voeks (Dorpsbelang Hooggersmilde), Anne Boonstra (Prolander), Nico Driessen (IVN), Arjen 
Kranz (PB ZWO). 
 

2. Mededelingen 
02.01. Programma Jongeren Adviesbureau: Stellingwergcollege Oosterwolde gaat morgen 
aan de slag met een opdracht om te komen tot een natuurkalender voor het DrentsFriese 
Wold. Ze doen onderzoek in de verschillende N2000 habitattypen. Presentaie op 19 oktober in 
het gemeentehuis in Oosterwolde. 
02.02. Corné Joziasse geeft een roelichting op de komende werzaamheden in het bos. 
020.03. Naar aanleiding van een vraag over het Junior ranger programma meldt Nico 
Driessen een nieuw interationaal programma ‘Youth+’ gericht op jongeren en 
jongvolwassenen.Dit als vervolg op de Junior ranger die gericht is op jongeren toto 18 jaar. 
 

3. Verslag overleg d.d. 6 april 2017 (bijlage)  
03.01. De heer Kloeze:Goede meldt dat excursie van 6 april in goede aarde viel. Interessante 
wandeling, duidelijke voorbeelden. Complimengen voor uitgebreide verslag.  
 
03-02. De heer Van Rossum stelt een vraag over dichtgroeiende vennen en heidevelden. Er is 
veel werk vetrzet met opschonen maar de heidevelden en vennen groeien relatief snel weer 
dicht. Corné Joziasse geeft daan dat dat een van de grote dilemma’s is van de beheerders. 
Het is beter om opslag te trekken in plaats van te maaien maar dat vergt exra inspanning. Op 
4 november is de jaarlijkse Natuurwerkdag bij Hoogersmilde, daar gaan we vooral opslag uit 
de bodem trekken. 
 

4. Oude Willem LIFE project 
04.01. Anne Boonstra licht toe. 

Opschonen Vennen: In een zone van 50-200 meter langs de randen van vennen en 
veentjes zal het bos worden gekapt. De exacte breedte van de te kappen zone varieert 
en is afhankelijk van de hoogteligging en bodemopbouw. Die bepalen de 
stromingsrichting van het lokale grondwater. Het inzijggebied van de lokale 
hydrologische systemen zal volledig worden vrijgezet. 
De werkzaamheden bestaan uit het blessen, vellen, uitslepen, stapelen, het op ril zetten 
en afvoeren van topen takhout en verwijderen van de strooisellaag. 



De vrijgezette zones langs de vennen worden eventueel opgenomen in de 
begrazingseenheden. Periodiek zal aanvullend beheer worden uitgevoerd om opslag in de 
zone te verwijderen (zie form B5). 
Bij zeven vennen worden de randen vrijgesteld. In totaal wordt daarbij circa 50,7 ha bos 
gekapt. Zes van de zeven vennen liggen op het grondgebied van Natuurmonumenten 
nabij het Wapserveld en De Nul. Eén van de vennen ligt op het grondgebied van de 
Maatschappij van Weldadigheid ten westen van het Doldersummerveld. 

04.02. Werkzaamheden in het veld 
Aanbestdingstraject loopt. Er wordt toegezien op een scherp ecologische begeleiding 
van de werzaamheden. Vijf partijen worden uitgenodigd om plannen in te dienen. 
Eerste week januari vindt de gunning plaats en gaat men met voorbreidende 
werkzaamheden aan de slag. 

04.03. Het werk wat betreft de sloop van gebouwen zit in de afrondende fase.. Nader 
onderzoek vindt nog plaats naar aangetroffen verontreiniging. 

04.04. Aanbesteding en gunningstraject voor dempen sloten enz moet in 2017 zijn afgerond, 
zodat begin 2018 het werk kan aanvangen. 

04.05. 12 sept was er een inloopbijeenkomst over herinrichting Oude Willemsweg De 
belangrijkste uitgangspunten/randvoorwaarden:  
- Weg wordt niet afgesloten;  
- Woon-werkverkeer ontmoedigen;  
- Inrichting moet sober zijn en passen bij doelen:;  
- beleving van natuur en landschap en rust. 
- Gemeenten zijn eigenaar en bevoegd gezag.  
Er was nog discussie over tractorsluis aan de Noordkant; hoe zit dat met caravans?  

04.06. Over het nieuwe tracé van het fietspad dwars door Oude Willem is overeenstemming 
bereikt over het verleggen in noordelijke richting. 

04.07. Spreekuurmiddagen op kantoor in Diever. Aankondiging hiervan staan op de website 
04.08. Bestuurcommissie infoavond gehouden over Oude Willemsweg in combinatie met 

verleggen fietspad. BC beslist binnenkort. 
 

5. Edelherten en damherten 
05.01. Catrien Scholten geeft een toelichting proces en besluit van de Stuurgroep. 

Het Beheer- en Inrichtingsplan is vastgesteld in  2013 met termen als  “wilde natuur 
en rondzwervende kuddes”. In 2014 Drenthe heeft Faunabeleid gewijzigd, waarbij 
onder voorwaarden herintroductie edelherten mogelijk is geworden. Voorwaarde was 
een positieve Soort Effecten Rapportage (SER). De Stuurgroep heeft in 2015 
opdracht gegeven aan een kernteam om een SER op te stellen. In de SER alle 
effecten van edelherten in kaart gebracht. Conclusie: herten hebben positief effect op 
natuurontwikkeling, wildernisdoel, recreatiesector (meer bezoekers, verbreding 
seizoen, andere doelgroepen) en daarmee economische impuls in de regio. Postieve 
uitkomst bewonersonderzoek. Echter voor landbouw geen positief effect en wel een 
risico op schade. Er is uitgebreid gesproken over opties voor herverdeling van kosten-
baten en over hoe groot het risico echt is. (landbouwsector schat risico groter in dan 
uit onderzoek naar voren komt; ervaringen elders en ervaring met afhandelen 
schadevergoeding zijn slecht; vertrouwen dat het hier goed te regelen is, ontbreekt. 
Politiek draagvlak begon af te brokkelen. Conclusie “de tijd is er nu niet rijp voor”.  
Drentse statenfracties hebben vragen gesteld. Verwacht wordt dit najaar nog wel een 
discussie in de Drentse staten, maar dat gaat nu even buiten SG/NP om. 

a. Persbericht staat op de website en ook alle achtergrond stukken en verslagen 
i. http://www.nationaalpark-drents-friese-

wold.nl/actueel/nieuws/@124407/kopie-ser-edelherten/  
ii. http://www.provincie.drenthe.nl/regionaallandschap/organisatie/  

 
Opmerking Homme Geertsma: Landbouw is in pricncipe akkoord maar dan met een 
hek. “Een nee van nu is geen nee voor de toekomst. We moeten nu tijd gunnen om er 
aan te wennen”. 



Discussie: is het echt nodig / wenselijk groot wild. Staat in het BIP. SER geeft aan dat 
het goed kan. Voor recreatieondernemers zou he zeer welkom zijn. 

 
 

6. Discussie ontvangst bezoekers en toeristen in het Nationaal Park 
Wat vinden bewoners en gebruikers van belang als we nadenken over hoe en waar we 
toeristen willen ontvangen. Zie notitie bijlage. 
 

7. Rondvraag 
Corné Joziasse geeft een extra toelichting boswerkzaaheden aan de hand van meegebracht 
kaartmateriaal. Blauw: werkgebieden. Bomen met een stip worden geveld. Rode lijnen geven 
de hout transportwegen weer. Kapot gereden wegen worden zsm hersteld. De kaarten staan 
ook in het persbericht zoals vermeld op de website. 
 
De heer Kloeze vraag het ‘particulier houtkapen’. Antwoord: Dat mag niet meer ivm veiligheid. 
Wellicht valt er  wel iets te organiseren van een levering aan de weg en vervolgens dat 
mensen het zelf verder verwerken. Persbericht volgt. 
 
Arjan Kranz vraagt naar het idee omtrent een smalspoormonument. Hier zou overleg over zijn 
met Prolander. Arjen wil er wel mee aan de slag. Anne Boonstra overlegt hierobver met Alex 
Schuiling. Het is even blijven liggen ivm planvorming Oude Willemsweg. Bij uitwerking 
bestekken aandacht voor dit punt vragen. 
 

8. Sluiting 
 

 
 
 
 
 


