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Uw mening
Wij willen graag horen wat u van dit Ruimtelijk Ontwerp
vindt. U kunt t/m 21 februari 2013 een reactie geven op dit
ontwerp. Uw reacties worden in de Stuurgroep Oude Willem
besproken. De Stuurgroep beslist welke ideeën worden
overgenomen in de verdere planuitwerking, in het zogenaamde inrichtingsplan van de Oude Willem. Iedereen die
reageert en contactgegevens achterlaat zal een terugkoppeling van de Stuurgroep ontvangen in de vorm van een
reactienota.
Uw reactie kunt u zenden naar Stuurgroep Oude Willem p/a
DLG, Postbus 2003, 8901 JA Leeuwarden of per email naar:
a1.de.vries@dlg.nl
Wat zijn de vervolgstappen in 2013?
De Stuurgroep wil in 2013 een inrichtingsplan voor de Oude
Willem volgens de WILG opstellen. De WILG staat voor de
Wet Inrichting Landelijk Gebied. In deze wet staan de formele
procedures rond inrichtingsplannen omschreven. Waarom
via deze wet? Deze wet geeft aan burgers en andere betrokken partijen helder de procedures weer, zodat duidelijk is wie
verantwoordelijk is voor de planuitvoering in het gebied. De
provincie Drenthe heeft mede namens provincie Fryslân het
voortouw voor de uitvoering van dit plan.
De processtappen op een rij *:
Januari 2013 - voorlichting Ruimtelijk Ontwerp met de
mogelijkheid te reageren
Maart - april 2013 - verwerken inspraakreacties op het
Ruimtelijk Ontwerp
April 2013 – opstellen concept ontwerpinrichtingsplan Oude
Willem en vooraanmelding commissie MER
Zomer 2013 – Tervisielegging van ontwerpinrichtingsplan en
planMER door GS van Drenthe en Fryslân
Eind 2013 – Besluitvorming GS Drenthe en Fryslân over
binnengekomen bezwaren en opmerkingen. Vaststelling
inrichtingsplan en reactienota op de bezwaren.
In 2013 wordt op onderdelen al gestart met voorbereidend
werk ten behoeve van de uitvoering van het inrichtingsplan
Oude Willem. Na de vaststelling van het inrichtingsplan kan
de uitvoering starten.

*Dit tijdspad is onder voorbehoud en afhankelijk van duidelijkheid over
financiering

Is er nog geld voor nieuwe natuurgebieden?
In 2012 is door het ondertekenen van het Lenteakkoord de
bezuiniging op natuurontwikkeling in Nederland gedeeltelijk
teruggedraaid. Ook het regeerakkoord tussen VVD en PVDA
in oktober 2012 biedt meer perspectief voor natuurrealisatie.
De provincies Drenthe en Fryslân zetten zich beiden sterk in
om een deel van dit geld naar het Drents Friese Wold te
krijgen. Naast de provincies zullen ook de waterschappen
Reest en Wieden en Fryslân, de gemeenten Westerveld en
Ooststellingwerf, Staatsbosbeheer en het recreatieschap
Drenthe geld beschikbaar stellen.
Meer informatie?
Op de website van het Nationaal Park Drents Friese Wold
www.np-drentsfriesewold.nl vindt u in de menubalk onder
Oude Willem meer én de laatste informatie over de
natuurinrichtingsplannen.
Leden van de Stuurgroep Oude Willem
J. Kramer, gedeputeerde van de provincie Fryslân
R. Munniksma, gedeputeerde van de provincie Drenthe
J.H. Veenhouwer, wethouder van de gemeente
Ooststellingwerf
R. Martens, wethouder van de gemeente Westerveld
K. Spijkervet, lid van dagelijks bestuur Waterschap Reest en
Wieden
R. de Jong, lid van dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân
B. Hummelen, districtshoofd Drenthe-West van
Staatsbosbeheer
T. Witteveen, voorzitter van overlegorganaan NP Drents
Friese Wold
H. Hartog, directeur van recreatieschap Drenthe
Secretariaat gebiedsontwikkeling Oude Willem
Meinard Bos, projectleider, m.s.bos@dlg.nl of tel:
(06) 52 40 11 26.
Anja de Vries, medewerker gebiedsontwikkeling
a1.de.vries @dlg.nl of tel: (06) 52 40 11 99.
Uitgave van de Stuurgroep Oude Willem p/a Dienst Landelijk
Gebied, Postbus 2003, 8901 JA Leeuwarden.

Midden in het Nationaal Park ligt de van oudsher landb0uwenclave Oude Willem. Het gebied is circa 450 hectare groot.
Daarvan ligt globaal 250 hectare in de provincie Drenthe en
200 hectare in de provincie Fryslân. De provincies Drenthe en
Fryslân hebben de afgelopen jaren veel grond verworven in
de Oude Willem voor de natuur. Staatsbosbeheer heeft ten
noorden van de Oude Willemsweg al nieuwe natuur ingericht. Voordat de schop de grond in gaat voor het overig
gebied van de Oude Willem is in opdracht van de Stuurgroep
Oude Willem een Ruimtelijk Ontwerp gemaakt. Dit Ruimtelijk
Ontwerp is in november 2012 door de Stuurgroep vastgesteld
en schetst in hoofd-lijnen de toekomstige inrichting van het
gebied. In deze folder vindt u deze schets van de Oude
Willem en een samenvatting van de maatregelen. Het
Ruimtelijk Ontwerp is de basis voor het uiteindelijk
inrichtingsplan.
Wat gaat er gebeuren in de Oude Willem?
In het kader van gebiedsontwikkeling Oude Willem wordt
een integraal plan gemaakt dat ook is afgestemd op de
wensen van Natura 2000 en het Beheer en Inrichtingsplan
van het Nationaal Park Drents Friese Wold. Op hoofdlijnen
ziet het toekomstbeeld voor de Oude Willem als volgende
uit: Volledig beekdalherstel waarbij het gebied Oude Willem
als bovenloop en brongebied van de Vledder Aa wordt
ontwikkeld. Verder wordt ingezet op het herstel van de
natuurlijke waterhuishouding en een geleidelijke landschappelijke overgang tussen het bos op de hogere gronden en de
lagere open delen in Oude Willem. Recreatief gebruik van het
natuurgebied is mogelijk door de aanleg van nieuwe struinpaden. Onderzocht wordt of de Oude Willem nieuwe
ontwikkelingsperspectieven biedt voor locale ondernemers
op het terrein van recreatie en/of natuurbeheer.
De volgende maatregelen worden per thema voorgesteld:
Recreatie:
- Ontmoedigen van doorgaand autoverkeer op de Oude
Willemsweg, de gemiddelde snelheid van het verkeer gaat
omlaag en de weg wordt aantrekkelijker ingericht voor
recreatief gebruik;
- aanleg van struinmogelijkheden in het nieuwe
natuurgebied;
- de fietsverbinding over de Houtvester Jansenlaan wordt
verbeterd.
Wonen en werken:
- aanleg of instandhouding van een goede waterhuishouding bij bestaande woonerven, wegen en in aangrenzende
landbouwgebieden.

Landschap:
- bomen langs Oude Willemsweg handhaven als kenmerkend lijnelement;
- Tilgrup plaatselijk zodanig verondiepen dat het lijnelement
zichtbaar blijft;
- gebouwen Oude Willem 13 en 14 slopen/verruïneren.
Water:
- herstel van het brongebied de Vledder Aa door de aanleg
van een slenk en het dempen van de greppels en Tilgrup
(deels);
- aanleg van knijpconstructies waardoor maximale waterberging ontstaat;
- aanleg van kades ten behoeve van waterberging.
Bodem:
- inzaaien van kruidenrijk grasklaver mengsel als aanzet voor
uitmijnen van landbouwgronden (fosfaatbelasting in
bodem verminderen).
Natuur:
- aanleg van een slenk en drinkpoelen in de natuurlijke
laagtes: een aantrekkelijk habitat voor ringslangen en
vogels als kievit, oeverloper en watersnip en levert daarbij
een goede bijdrage aan natura 2000 doelen als vennen en
vochtige heide in de nabije omgeving;
- inzaaien van de natuurterreinen als aanzet voor uitmijnen:
vlinders, vogels als kievit, veldleeuwerik, graspieper, paapje
en gele kwikstaart gedijen goed in zo’n bloemrijke weide;
- realiseren van meer geleidelijke overgangen van bos naar
open gebied: een geschikt habitat voor o.a. grauwe
klauwier, paapje en roodborsttapuit
- bosaanleg of spontane bosontwikkeling stimuleren (nog in
onderzoek).
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