Excursie Gebruikersplatform 6 april 2017
Aanwezig:Hans Ike (camping Diever), Rikus Kloeze (DB
Diever), Nico ten Boekel en Henk Koene(PB Vledderveen), Jan
Hoeks (Hoogersmilde), Agnes Bovenkamp en Rianne van
Wingerden (DB Vledder), Henk van Hooft (vz Stuurgroep
Regionaal Landschap), Jantsje Bijmholt en Corne Joziasse
(SBB), Marike vd Paauw (NM- alleen eerste uur), L. Haveman,
Patrick Witteveen (PB Appelscha), Aad en Ineke Oudshoorn
(Elsloo), Catrien Scholten (secretaris Stuurgroep en verslag)

Catrien Scholten heet iedereen welkom en geeft
een korte toelichting op wilde natuur of Rewilding
zoals dat in het Beheer- en Inrichtingsplan DrentsFriese Wold uit 2013 is benoemd. Het Streefbeeld
voor de kern van het Drents-Friese Wold is dat
natuurlijke processen meer ruimte krijgen en
sporen van mensen niet of minder zichtbaar. Maar
nu we praten over maatregelen die daarvoor nodig
zijn, blijkt dat mensen verschillende beelden en
verwachtingen hebben. De Stuurgroep wil het
komende jaar met de omgeving en gebruikers van
het Nationaal park in gesprek over die beelden, het
toekomst perspectief en wat dat op kortere termijn
voor de maatregelen en voorzieningen betekent.
Vandaag is een eerste kennismaking.
Door een kleine storing in de communicatie is voor
vandaag geen laptop beschikbaar om een korte
impressie van natuur/wildernis in het Drents-Friese
Wold te laten zien. Beelden uit de film Wildernis in
Drenthe voor het Nationaal Park gecomprimeerd tot
een impressie van 5 minuten. Het filmpje is wel te
zien op YouTube https://youtu.be/A8LQEeKWj-o
Henk van Hooft geeft een korte toelichting op het onderzoek naar herintroductie van edelherten. De
Stuurgroep bespreekt op 20 april de feitenrapportage over de herintroductie. Verwacht wordt dat de
Stuurgroep dit deel 1 van de SER vaststelt. De discussie zal gaan over het vervolg in deel 2. Welke stappen
zijn nodig om ook echt over te gaan tot herintroductie en vindt de stuurgroep dat een haalbaar traject.
Er wordt een vraag gesteld hoeveel reeën er nu zijn in het DFW. Reeën worden wel geteld (komend
weekend weer) maar aantallen nu niet paraat.
We gaan naar buiten om met elkaar beelden van "wilde natuur" te bekijken en ideeën over de
toekomst daarover te delen.
Het open stuk op de voorgrond was 5 jr geleden nog weiland. Op de achtergrond is te zien dat bomen
doodgaan door vernatting, maar spontaan komt wel weer nieuw bos op met bomen die beter tegen

nattigheid bestand zijn.
Aan de andere kant van de Studentenweg is aangeplant bos te
zien, maar door selectief kappen en open maken van het bos
ontstaat ondergroei wat interessant is voor reeën en bosvogels.
Sbb heeft een breed bosbeheerplan wat voor 10 jaar vastligt.
Brede bospaden dienden niet alleen voor afvoer van hout, maar
ook als brandgang. Bij meer gevarieerd bos met veel loofhout, is
bosbrand een minder groot risico, omdat bladhoudende bomen in
de zomer (droge periode) minder ontvlambaar zijn dan naaldhout.
Vooral in het voorjaar als er nog geen blad aan de bomen zit is risico op brand nog wel aanwezig.
Een van in inwoners merkt op dat vanwege dat brandgevaar vroeger al krentebomen langs de rand werden
geplant.

Op de achtergrond nat veenachtig gebied. Dit soort gebieden is interessant voor bijvoorbeeld kraanvogels.
Er is dit jaar een paartje gespot. Wellicht dat ze dit jaar gaan broeden.
Snoeihout zou voor meer
variatie moeten blijven
liggen in het bos. Een groot
deel wordt nu nog als
biomassa versnipperd en
afgevoerd.
In meer wilde natuur zullen
paden minder onderhouden
worden. Daar mag je nog
wel in, maar beter niet met
de kinderwagen. Het biedt
wel de basis voor stoere
verhalen als je met je
(klein)zoon/dochter het bos
in gaat.

Dood hout valt om, geeft ruimte voor nieuwe
soorten.

Overgangen van hoog opstaand bos naar meer gevarieerd nat bos.
Volgens sommigen is dit nog een bende. Maar Hoeks heeft een stuk gezien wat 5 jaar eerder gekapt was;
dat vindt hij nu prachtig.

Wissels in het bos; de snelwegen voor de dieren. Hoe breder het spoor
hoe lager het dier op de poten. Hier een wissel van een das.(op de foto
slecht te zien)

De heer Hoeks geeft een uitleg over deze woudreus. Dit soort oude bomen in het veld werden bakenbomen
genoemd. Zoals de moderne mens anwb borden gebruikt, gebruikte men vroeger deze bomen als oriëntatie
in het veld. SBB probeert deze historische bomen ruimte te geven in het bosbeheer.
Een van de deelnemers merkt op dat ook de Tamme kastanjes moeten blijven (want als je verdwaalt heb je
wat te eten ;-)).

Een korte nabespreking over de beelden die we hebben gezien en ideeën over de toekomst.
Het zou mooi zijn als die hekken voor schapen, paarden, runderen in de kern van het gebied weg kunnen.
Echte struiners maken geen rotzooi, die mensen hebben hun rugzak met proviand mee en nemen de troep
mee terug. De rotzooi komt van dagjes mensen die langs de weg neerstrijken. Maar die blijven ook langs de
wegen.
Loslopende honden zien aanwezigen als groot probleem in het bos. Kan daar niet meer tegen worden
opgetreden?.
Mensen die geen verstand hebben van bos, zien vooral de bende. Communiceer ook hoe het over enige tijd
is.
Excursie of lezing maakt dat je dingen beter begrijpt en meer ziet. Mogen we vaker doen.
Hoe bereik je de minder geïnteresseerden? Kan je meer met apps doen? Kunnen we begeleide excursies
vanuit het BC beter en meer promoten, ook onder eigen inwoners?
Hoe is belangstelling voor natuurexcursies eigenlijk, want kosten zijn best hoog. Jantsje zegt dat excursie
vaak goed bezocht zijn. Over te hoge kosten heeft ze niets gehoord.
De vraag is welk verhaal wil je vertellen, kun je dat communiceren.
Iedereen wordt bedankt voor deelname of toelichting en om 16 uur is de excursie afgelopen.

