Verslag Ambtelijk Regionaal Landschap
Donderdag 28 september 2017

Aanwezig : Catrien Scholen, Ruud Kreetz, Nico Driessen, Ingeborg de Groot, Pina Dekker, Jeroen
Visser, Elaine Sapulete (verslag)
Afwezig: Uko Vegter, Mylotte Huisjes, Roel Visser, Jakob Kruijer, Hilda Mulder, Alien Poelman, Bernie
Jenster

1. Opening en vaststelling agenda
Catrien opent de vergadering en heet iedereen welkom en stelt de agenda ongewijzigd vast.
2. Verslag overleg d.d. 30 mei 2017
Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.
3. Brainstorm projecten en ideeën
Verbinden met Unesco Kolonieplan
- Het idee graag concreter uitwerken.
- Misschien is het een idee om actie op groen zetten.
- Vanuit het regionaal landschap (en vanuit het perspectief van nationale parken nieuwe stijl) moet
er een verhaal én identiteit aan hangen.
Verhaal van Appelscha-Blokzijl
Aanhaken bij @OpFietse
Wandel- en fietsknooppunten koppelen aan horeca
Samenwerken met gebruikersgroepen MTB en ruiters
- Het is een project wat al opgestart is.
- Dit moet concreter gemaakt worden als er iets mee wordt gedaan. En ook voor de verbinding
naar buiten.
Inzaaien overhoekjes voor vlinders/bijen/vogels (Makkinga/Oldeberkoop)
- Als het de moeite waard is dan graag met de provincie Friesland over dit idee te praten en nog
andere ideeën die zijn voorgesteld. Om te kijken of de provincie ook een andere pot hebben voor
eventuele subsidie hebben.
- Het is een leuk initiatief. Als het echt wordt gerealiseerd binnen het nationale park.
- Pina neemt het mee naar de initiatiefnemers.
Eigen munteenheid gebied (koppelen aan Unesco)
- Idee meenemen voor de mensen die te maken hebben met gebiedsmarketing.
- Ook neerleggen bij Kolonie van Weldadigheid.
Verkennen wateropgave Nijenslekerschipsloot e.o.
- Dit een vooraankondiging voor het nieuwe jaar. Maar voor dat het een project wordt zal het pas in
het jaar 2019 worden. Dit is nog een actie punt voor Jeroen.

Ecozone Kalterbroeken met participatie ontwikkelen
- Hier is een voorstel voor gemaakt van € 5.000,-. Ruud heeft het hier ingediend omdat het toch in
de omgeving van het nationale park zit. Het heeft ook te maken met de draagvlak van de natuur.
- Het is een interessant idee om mee te nemen naar de volgende ronde.
Inventarisatie reptielen Holtingerveld (NM) (€ 15.000) en Dwingelderveld (SBB) (€15.000)
- Dit idee is uitgewerkt.
- Het wordt meegenomen naar de volgende ronde voor onderzoek poot nationale park. Dit om
meer kennis te vergaren.
Promotie combi Grootste groene sportpark – beleefpad boswachterij Ruinen
- Dit is meer een aankondiging.
Gebiedskaarten ontwikkelen 2 doelgroepen (aqua en gezin met kids)
- Het idee wordt nog verder uitgewerkt zodat er besloten kan worden of het wel of niet wordt
meegenomen.
Landelijke pilot ontwikkelen cursus gastheer van het landschap
- Verdere uitwerking komt nog.
Juniorrangers in DFW en DWV
- Dit komt nog mee in educatie programma’s.
Onderwijsprojecten
- Dit komt ook mee in educatie programma’s.
Beleefweken organiseren
- Dit wordt nog verder uitgedacht.
Toegangspoorten/zonering
- Dit blijft een lastig onderwerp, waar wij de bezoekers willen hebben. Dit punt nog even in de
ijskast/laagpitje laten staan. Afwachten wat hiermee zal gaan gebeuren.
Verkenning gebiedsfonds
- Hoe ga je z’n gebied fonds vullen? Wie gaat er dan over? Het meest logisch klinkt dan een
stichting. Hier moet wel voorwerk in gedaan worden. Wie heeft er belang bij, wie deelt er mee in
de opbrengst en wat voor criteria stel je op. Het idee wordt als uitwerking meegenomen.
Recreatiezonering en wilde natuur
- Dit staat nog, hier hoeft nog geen budget vermeld bij worden. Catrien is aan het nadenken over
de uitvraag. De uitvraag komt eind volgende week.
Upgrade poort Diever
Bodemonderzoek Kale Duinen en themaroute via app (historische ver. Appelscha)
- Dit idee zal worden verder worden uitgewerkt door Pina.
- Graag nadenken over het gebruik van de app. Mensen zijn beetje ‘app-moe’ en willen
tegenwoordig niet meer betalen voor apps.
Open kunsthuisjes verbinden natuur-cultuur-landschap-mensen
- Hier zijn wat aarzelingen over het idee. Het is aan Pina om te kijken of het meegenomen wordt
naar de volgende ronde.
Start vrijwillige boswachters
- Dit wordt vervolgt, komt mogelijk terug.
€ 20.000 bijdrage Buitencentrum – aanpassen tentoonstelling en ondersteuning
- Hier is een voorstel voor ingediend. Dit wordt meegenomen naar de volgende ronde.

Hub met Astron
- Catrien zal navragen bij de gemeente Westerveld wat zij als gemeente precies beoogd hadden.
Inrichten huisje Benderse berg voor heidewachters (€ 20.000)
- Dit idee zal worden meegenomen worden naar de volgende ronde. De mensen vertellen in
combinatie het verhaal over het Dwingelderveld, het nationale park, de kraanvogels en
tegelijkertijd houden zij toezicht op het omringde gebied.
- Om kennis van zaken te hebben zullen er trainingen zijn. De trainingen vinden jaarlijks plaats, je
schrijft je in voor het gehele jaar. De trainingen vinden in het begin van het jaar plaats dat wordt
verzorgt door natuurmonumenten (dit wordt ook bekostigd door NM zelf).
Heerlyckheid Ruinen –beleefpad €15.000 toegekend
- Dit is goedgekeurd door de stuurgroep regionaal landschap en inclusief een doorbelasting op het
jaar 2018. Qua planning is het vol maar als het aan het eind van het jaar blijkt dat het nog
uitgeput is dan zal de €15.000,- nog ten laste worden van het jaar 2017 maar anders moet die
mee met 2018 (die is al besloten onder voorbehoud).
Doorontwikkeling Ruinen evenementen
- Dit hoort ook bij “Heerlykheid Ruinen”.
ATB projecten/routes verbeteren
- Zelfde ruiterroutes als voorgaande punt (Samenwerken met gebruikersgroepen MTB en ruiters).
Theatervoorstelling Mammoet (of in De Wolden)
- Toegelicht door Catrien.
Elektrische voertuigen in natuur
- Uit belang vanuit het nationale park zal het niet worden ondersteund om hier promotie van te
maken.
Aanpassen verharding Hunebedweg tot fietspad met zandweg (kosten € 55.000)
- Dit idee laten staan en graag verder uitwerken. Het zou een verbetering voor de situatie zijn.
Recreatievisie Fochteloerveen-Ravenswoud- DFW uitwerken
- Catrien zal dit bij Hilda navragen of intern om te kijken wat hier achter het idee zit.
Deadline:
Alle uitgewerkte voorstellen aanleveren bij Catrien vóór 15 oktober.
4. W.v.t.t.k. / rondvraag

5. Sluiting en vervolgafspraken
Volgend overleg vind plaatst op 18 oktober 2017, van 09:00 uur tot 11.30 uur (Provinciehuis).

