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Langedijke);
01. Opening
02. Mededelingen
02.01. Het beheerplanN2000 ligt ter inzage. Het is te vinden op www.N2000.nl/inspraak
02.02. Corné Joziasse toont aan de hand van kaarten van het gebied de jaarlijkse
werkzaakheden in het bos. Het accent ligt deze keer op de Stoevert en het Vledderveld.
Alle werkzaamheden zijn er op gericht om uiteindelijk een meer gevarieerd bos te
realiseren. Een en ander is reeds gecommuniceerd via kranten, website, sociale media
en infoborden in het veld. De werkzaamheden lopen vanaf half oktober tot broedseizoen
medio maart. Volgende locatie is ten noorden Oude Willem. Dit alles in het kader van
omvorming naar meer natuurlijk bos.
Opmerking: op de Hoekenbrink staan veel tamme kastanjes, die moeten blijven staan,
omdat veel mensen kastanjes zoeken.
Opmerking: Dringend verzoek om ook grote dennen en eiken (markante bomen met
historie) niet vellen.
Naar aanleiding van deze mededeling en mede naar aanleiding van het verslag van de
vorige vergadering: Op de vorige vergadering is het punt van het vellen van bomen langs
de Torenlaan bij Diever ook aan de orde geweest. Het gaat hierbij om het afsluiten van
paden. De discussie ging vooral over de wijze waarop de paden zijn afgesloten en het
type bomen dat gebruikt is. Catrien heeft hierover gesproken met Sbb: alle
werkzaamheden vallen onder de doelstelling ‘verwildering’ en ‘meer natuurlijk bos’.
Vooral Amerikaanse eiken geveld (die als laanbomen waren aangeplant). Sbb had
gezien de cultuurhistorische waarden, achteraf liever andere bomen had gebruikt. Corné
vult aan dat de communicatie is niet gelukkig geweest. Met name in de randzondes bij de
dorpen zijn de cultuurhistorische waarden ook belangrijk.
Er ontstaat wederom een discussie. Met de getroffen maatregelen zijn aanwezigen het
niet eens: Het ging niet om spoedeisende zaken. Op de vraag of Staatsbosbeheer de
Torenlaan met beplantingen gaat herstellen is het antwoord dat daar geen voornemens
toe zijn. Het dringende verzoek om de laan in ere te herstellen, wordt door Catrien
meegenomen naar de Stuurgroep.
Omdat SBB niet altijd weet welke bomen voor de bewoners een “verhaal” hebben, is de
vraag aan allen om Corne te melden welke bomen of bomenrijen in het DFW een

speciaal verhaal/cultuurhistorische waarde hebben. Indien mogelijk kunnen we daar in de
toekomst rekening mee houden
03. Verslag overleg d.d. 22 maart 2016
03.01. Naar aanleiding van het punt over de vorderingen van het Life-project:

Vraag over de inrichtingsmaatregelen Oude Willemsweg: Hier is nog geen antwoord op
te geven. De Bestuurscommissie is er nog niet uit. Eind dit jaar, uiterlijk komend
voorjaar moet er meer duidelijkheid zijn. Afsluiten is niet aan de orde. Er zijn ideeën
voor markeringspunten, je moet er wel kunnen rijden maar het snelle doorgaande
verkeer wordt ontmoedigd.
03.02. Gronddepot: de werkzaamheden liggen even stil vanwege faillissement van de
aannemer.
Aanvullende vraag: komt transport ook via Appelscha? Antwoord: dat is niet gepland.
Er is een telefoonnummer om te melden mocht anders geconstateerd worden.
03.03. Vervolgvraag: Er is geen landbouwkundig gebruik meer maar er zijn wel agrarische

activiteiten.
Het gaat hierbij om grootschalig verschralen door uitmijnen. Lokale boeren zijn hierbij
betrokken. Bij uitmijnen gaat het er om de fosfaten te onttrekken door middel van
maaien en afvoeren . Dit proces loopt tot 2025.
03.04. Naar aanleiding van het punt over het overgraasbaar maken va de Appelschaseweg

bosweg? Arjen Krans licht toe: het betreft een vraag die in het verleden al eens is
gesteld en waar over verder niets meer is vernomen. Mensen tonen zich ongerust dat
Appelschase weg er uit zou gaan?
Corné Joziase reageert: Wat sbb betreft zijn er geen plannen om de Bosweg /
Appelschaseweg overgraasbaar te maken. Afsluiten is niet aan de orde.
04. Verkiezing mooiste Natuurgebied van Nederland
04.01. De Stuurgroep van het Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek heeft
bij het Ministerie van EZ een zogenaamd bidbook ingeleverd en zich daardoor
aangemeld voor deelname aan de publieksverkiezing ‘Mooiste Natuurgebied van
Nederland’. Een vakjury buigt zich over de bidbooks en nomineert een aantal
gebieden die aan de verkiezing mee gaan doen. Op 10 oktober worden de
nominaties bekend gemaakt.
05. Waterpeilen DFW en werkzaamheden Oude Willem-Vledder Aa
05.01.
Jeroen Visser, gebiedscoördinator Waterschap Drents-Overijsselse Delta licht
toe: Naar aanleiding van gemeld wateroverlast is een aantal acties ondernomen.
Door een samenloop van omstandigheden, in combinatie met de vele neerslag van
afgelopen winter was er sprak van extra hoog water: normaal hebben we 900 mm
neerslag per jaar, op dit moment is al 1100 mm gevallen. Watersysteem zat
daardoor langdurig vol. Het aangelegde profiel is uitgespoeld. Nu zijn er dus weer
zichtbare werkzaamheden in het veld, gericht op het herstellen van het profiel van
de middenloop. Bij extreme situaties en bijvoorbeeld als er een duiker verstopt zit,
heb je meteen een probleem
Door de her-inrichting van Oude Willem wordt het probleem stroomafwaarts
kleiner. De infrastructuur van het woningsysteem ten oosten van Oude Willem blijft
behouden waardoor peilen bij huizen en wegen niet veranderen
Arjen Krans vraagt om tijdig overleg met plaatselijk belang dan bereik je in korte tijd
dat mensen op tijd geïnformeerd zijn. Jeroen Visser zegt toe contact op te nemen
met Plaatselijk Belang.

05.02.
Vraag en als er weer een extreme winter kom?
Jeroen Visser: maatregelen zijn nu vooral gericht op bufferen van water, ‘parkeren’
en geleidelijk afvoeren. Oude Willem wordt op die wijze ingericht: er kan 600.000
kuub water worden vasthouden. Uiteindelijk komt het water in het systeem wat er
achter ligt waardoor het gebied ontlast wordt. Aan de andere kant moet het
Waterschap ook water op peil houden….
05.03.
Arjen Krans vraagt naar de oorzaak van het onder water staan van het
fietspad Wateren - Doldersum. Er zijn toezeggingen gedaan. Jeroen vraagt dit na
en koppelt terug.
05.04.
Vraag: naar aanleiding van het gesprek over vernatten: levert dat geen
schade op aan bomen daardoor? Corné Joziasse: in de winter kunnen bomen dat
wel hebben omdat bomen dan nagenoeg in rust zijn.
Jeroen Visser vult aan: In het kader van het Life-programma: er zijn extra
peilbuizen geplaatst om de effecten van de ingrepen te kunnen monitoren en dan
op tijd te kunnen reageren op veranderingen.
05.05.
De gebiedsbeheerders van het waterschap zijn het eerste aanspreekpunt voor
vragen en opmerkingen over het watersysteem in een specifiek deel van het
beheergebied. Daarbij kunt u denken aan vragen over het beheer en onderhoud
aan onze sloten, kanalen en vijvers. Voor dit gebied is dat Henk Jan Tobbe. Hij is
te bereiken via het algemene telefoonnummer en mailadres. Telefoonnummer:
088-2331200 of E-mail: info@wdodelta.nl . Het is ook na te lezen op de website
www.wdodelta.nl onder het tabblad ‘contact’.
06. Soorten effectrapportage (SER)
06.01.
De SER bestaat uit verschillende deelonderzoeken omtrent fauna,
landbouwschade, bewonersonderzoek en juridische aspecten. Projectleider Jori
Wolf is verhinderd. Catrien licht dit punt op hoofdlijnen toe.
Het proces is iets vertraagd omdat vanuit landbouw gevraagd om ook stevig
diepgaand onderzoek naar risico’s voor alle landbouwgewassen die gevoelig zijn
voor vraat en de kosten die daarmee gemoeid zijn.
Het onderzoek richt zich verder op een specifieke uitzetlocatie voor, in eerste
instantie, 10 dieren.
Als onderdeel van de SER is een bewonersonderzoek gedaan door Motivaction..
De respons was hoog genoeg om met de uitkomsten te gaan werken. Het
onderzoek is bedoeld als bouwsteen voor de SER. In het (vroege) voorjaar 2017
wordt de SER opgeleverd. Dan komt ook de besluitvorming op gang.
07. Stiltegebieden/begrazingsgebied
07.01. Catrien licht toe: Rustgebied van herten versus stille kern: de processen lopen
een parallel, maar zijn niet hetzelfde. Benadrukt wordt dat ook bij wilde natuur de
toegankelijk van het gebied uitgangspunt blijft, hoewel met minder verharde en brede
paden en zonder paaltjesroutes in de kern.
Zoekgebieden voor uitzetten van edelherten zijn in de meest rustige gebieden; dat
zijn (relatief kleine) gebieden waar mensen niet moeten komen, omdat de herten
anders geen vaste verblijfplaats in het Drents-Friese Wold hebben. Dit komt in de
SER terug.
Er ontstaat een discussie over stiltegebieden, cultuurhistorie, bordjes, paaltjes,

veiligheid en bereikbaarheid voor hulpdiensten etc. Afgesproken wordt om in het
voorjaar buiten te gaan kijken en spreken over wat we er nu eigenlijk mee bedoelen
Over wilde natuur: Henk en Janette Bos-Veenhoven hebben een bioscoopfilm
gemaakt ‘Wildernis van Drenthe’ met veel beelden uit Het Drents-Friese Wold. De
trailer is in ieder geval fantastisch. De film gaat in Emmen in première, datum wordt
nog bekend gemaakt.
08. Rondvraag
08.01. De heer Middag meldt dat het streven is om meer overnachtingen in Drenthe
te werven. Hij mist de argumentatie dat mensen vooral ook naar Drenthe komen voor
de mooie natuur.
08.02. Vraag over uitkijktoren, de terreinbeheerder wil niet dat er een parkeerplaats
komt. Verwezen wordt naar ontwikkelagenda: Ontwikkelen van vernieuwende zaken
dienen vooral ook aan de randen te geschieden. Kan er geen uitkijktoren bv in
Wapse komen.
08.03. Arthur Scheper meldt dat er door IVN Westerveld een lezing en excursie Life
project georganiseerd wordt en wel op 24 oktober in het Buitencentrum en een
excursie op 29 oktober.
08.04. De 3e uitzending van Roeg! Is op 29 oktober en gaat onder andere over
uitmijnen
08.05. Arjen Krans meldt nogmaals zijn zorgen over het ontbreken van klein wild in
het gebied zoals konijnen, patrijzen en fazanten.
08.06. Op 2 oktober wordt via NPO 2 de film ‘De Stress van de Herder’ uitgezonden
over leven en werken van herder Catrinus Homan en zijn gezin.
09. Sluiting

