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01. Ingebrachte punten
01.01.Waterpeil Wateren
Punt is ingebracht door plaatselijkbelang Wateren, Zorgvlied Oude Willem. Er is echter geen
vertegenwoordiging aanwezig. Opgemerkt wordt dat water lang hoog blijft staan. Komt dat door hoor
grondwaterpeil of is meer aan de hand? Catrien vraagt na.
01.02. Overgraasbaar maken Appelschaseweg en Bosweg
Punt ingebracht door plaatselijkbelang Wateren, Zorgvlied Oude Willem. Onduidelijk is de strekking
van deze vraag: is het een wens is of juist niet… Catrien vraagt na.
02. Verslag overleg d.d. 24 september 2015
02.01. Vraag over vervolg mbt beschikbare stage plaatsen bij Prolander. Het voornemen is om
opleidingen te benaderen over stagemogelijkheden. Er is momenteel nog geen plek beschikbaar.
02.02. Gevraagd wordt wat een SER percies inhoud? Het opstellen van een SER is verplicht.
Hierbij worden alle voor en nadelen bij herintroductie in beeld gebracht. Dat gaat verder dan natuur
alleen: ook sociaal economische en landschappelijke aspecten worden meegenomen.
02.03. Vraag over het plaatsen van gebiedsborden: De borden aan de N381 staan klaar om
geplaatst te worden. Vanwege de vele regen is het te nat voor grof materieel. Zodra de bermen
droger zijn, worden borden geplaatst. Het gaat dus om de N381 en wellicht later ook langs
Hoofdvaart.
03. Oude Willem / LIFE project
Anne Boonstra licht toe:
03.01. Er zijn voor een deel peilbuizen geplaatst. Na het broedseizoen wordt dit netwerk afgemaakt.
Waterpeil wordt gemeten vanaf de 0-situatie t/m 2020 om alle effecten goed te kunnen monitoren.
03.02. Naar aanleiding van een vraag over schaderegeling: Dat betreft een rol voor het Waterschap.
Het bestuur van het Waterschap zoekt momeneel uit hoe zo’n regeling kan worden ingevuld.
03.03. Naar aanleiding van een vraag over inrichting Oude Willemsweg: Bewoners zijn geconsulteerd
en zijn wensen geïnventariseerd. De uitkomsten zijn tergugekoppeld in de projectgroep en
Bestuurscommissie. Vóór de zomer zal terugkoppeling platsvinden naar de streek. Uitgangspunt is om
de weg niet afsluiten maar wel verkeersluw maken.

03.03. Vraag over huidige graafwerkzaamheden: Dat betreft het inrichten van het gronddepot aan de
Oude Willemsweg. Het transport met grond, afkomstig uit Midden Tjonger, zal doorgaan tot juni 2017.
De werkzaamheden worden goed in de gaten gehouden om overlast zo klein mogelijk te houden met
name wat het bouwverkeer betreft.
03.05. Wat betreft de herinrichting. Plannen zijn gereed. Ingenieursbureau Eelerwoude maakt de
bestekken. Zodra uitvoering gaat lopen, wordt een projectbureau geopend waar ook inloopspreekuren
worden gehouden. Ondertussen worden nog metingen verricht en aanvullende onderzoeken die nodig
zijn voor de uitvoering.
Najaar 2016 worden opstallen gesloopt, waarvoor sloop nodig geacht is. In 2017 wordt gestart met
inrichtingmaatregelen in de zin van: graafwerkzaamheden, het dempen van sloten, bosomvorming etc.
03.06. Het proces voor uitmijnen, het verschralen van de grond, loopt inmiddels al.
Vraag over effect van uitmijnen: waarom geen blok inrichten voor weidevogels? Weidevogels zullen
door verschralen verdwijnen. Antwoord: Dat is niet de opdracht: De keuzes voor inrichting en beheer
zijn gericht op N2000 soorten en daar zijn weidevogels in dot gebied niet bij.
Catrien vult aan dat het einddoel een ‘natuurijk bron- en beekgebied’ is en daarbij passen geen
ingrepen in als bemesten. Wellicht in de randen in de omgeving.
03.06. Communiatie
-Publieksfolder is bijna gereed
-Jaarlijks drie uitzeningen over Life Going up a level in ROEG. De eerste uitzending is op 16 april.
-16 september wordt wederom een veldsymposium georganiseerd.
-Ontdekkaart voor het onderwijs.
-Plaatsing van bouwborden
04. Afsluiten van paden
04.01. Hans Ike presenteert een aantal foto’s over het afsluiten van paden. Met name bij de Torenlaan
doet het hem zeer dat oude laanbomen zijn omgezaagd om te dienen als afsluiting voor de paden. De
wijze waarop dit is gebeurd, kan hij niet uitleggen aan gasten van de camping.
Antwoord: beheerpaden zijn vervallen. ‘Top natuur’ is grondgedachte en daar hoort functioneel
afsluiten bij. De communicatie hierover had inderdaad beter gekund, de wijze waarop zijn ook
vraagtekens bij te plaatsen.
04.02. Streefbeelden
Uit de discussie blijkt dat er verschillende opvattingen leven over wat te verstaan onder streefbeelden.
Het zou goed zijn om de streefbeelden en de bijbehorende maatregelen nog eens goed te
communiceren. Afgsproken wordt om een volgende bijeenkomst van het gebruikerspaltform in de
vorm van een excursie te houden en de streefbeelden, vanuit oogpunt van beheer en inrichting,
centraal te stellen. Ook in relatie tot groot wild: wat levert het op?…
04.03. Stiltegebieden
Wat geldt voor streefbeelden, geldt ook voor stiltegebieden. Ook daar zijn verschillende
verwachtingen bij. Als voorbeeld worden de ruiterroutes genoemd. Het knooppuntennetwerk verloopt
moeizaam omdat de situering van stiltegebieden nog niet duidelijk is. Gaan routes verdwijnen? Sbb
vervangt wel zelf routeroutepaaltjes, maar werkt niet mee aan nieuw systeem van
ondernemers/recreatieschap. Het is verwarrend omdat dat niet op tijd gecommuniceerd is. Als
gebruiker weet je niet waar je aan toe bent.
Henk van Hooft: er vinden verdere gesprekken plaats met het Recreatieschap om duidelij te krijgen
wat de volgende stappen zijn.
Corné: Bij Staatsbosbeheer is intern discussie over stiltegebied: hoe groot en hoe worden ze
geraliseerd. Het instellen van stiltegebieden neemt nu eenmaal veel tijd. Vraag is dus wat doe je in de
tussentijd, vooral ook als er verschillende initiatieven zijn. Kun je tegemoet komen aan initiatieven?
Wat betekent het vanuit ecologie en wat vanuit beleving? Welke verwachtingen wek je. Ben je op tijd
met elkaar in gesprek, is er ruimte voor initiatieven of tijdelijke initiatieven?...
Sbb is ingesprek met het Recreatieschap hierover.
Communicatie over dit proces is nodig…

05.Groot Wild (SER)
Terugkoppeling 3 november en vervolg actielijnen
05.01. Een terugblik
-Een verkenning voor de SER is uitgevoerd 2015. Hetonderzoek richtte zich op de mogelijkheden en
gevolgen van een ‘natuurlijk boslandschap met rondzwervende kuddes’. De verkenning richtte zich op
5 soorten:
- Is het gebied geschikt voor groot wild en heeft dat in ecologsiche zin ook meerwaarde,.
- Heeft het een meerwaarde voor natuurbeleving.
- Hoe staan ondernemers, waaronder nadrukkelijk ook de agrariërs, hier tegenover.
05.02. Conclusies.
Er wordt afgezien van herintroductie van de wisent.
Damhert komt spontaan en dat laten we gebeuren voor zover er ruimte is.
Edelhert: Via introductie kan gestreefd worden naar een nieuwe populatie van beperkte omvang
Wildzwijn: Voor deze soort blijft een nul-stand.
05.03 Vervolg SER.
Er wordt één scenario uitgewerkt door adviesbureau Spek. Dit bureau voert ook een
wetenschappelijke toets uit. Met LTO worden gesprekken gevoerd.
Communicatie op dit moment. Via de klankbordgroep wordt het brede scenario gedeeld: Hoe staat het
met de verkeersveiligheid, schade voor agrariërs, ecologische effecten, natuurbeleving.
Voor de inhoudsopgave heeft LTO een aantal aanvullingen aangeleverd.
De Projectgroep en Stuurgroep hebben inmiddels ingestemd met het communicatieplan. Er wordt nog
een bewonersonderzoek uitgezet waarbij 1000 omwonenden worden betrokken door Motivaction.
Opmerking: Particulier grondbezit is nog niet betrokken bij dit proces.
Voor drie zoekgebieden wordt bekeken wat de beste plekken zijn uit oogpunt van gedrag van het
edelhert. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar: Ganzepoel, Oude Willem en Berkenheuvel.
Uitgangspunt is dat gestart wordt met 9 ot 10 jonge dieren die eind maart uitgezet moeten worden ook
met drachtige hindes er bij. Er wordt direct begonnen met beheer om gezamelijk ervaring op te doen.
Communicatie via nieuwsbrief, klanbordgroep ,fbe, wbe’s.
05.04. Besluitvorming
Komende zomer wordt het conceptrapport SER via de projectgroep aangeboden aan de Stuurgroep.
Vervlogens wordt het ter behandeling aangeboden aan de Commissie Landelijk Gebied van de
provincie Drenthe en in Friesland aan de PCLG. De verwachting is dat de beide Gedeputeerde Staten
begin 2017 tot een besluit kunnen komen.
Al met al is het zaak om een en ander aan de juridische kant goed uit te zoeken. Met deze
zorgvuldigheid past het om er nu ook de tijd voor te nemen.
05.05. Vragen
-Hoe ga je om met schade? Op dit moment is er het Faunafonds. Voor de toekomst moet een
convenant opgesteld worden voor meerdere jaren, zodat er voor meerdere jaren geld beschikbaar is.
Er moeten ook afspraken komen over het voorkómen van schade (hierbij is de populatiegrootte van
belang, afleidend voeren, stille kern)
-Waarom worden gefokte edelherten uitgezet? Dat is om stress te voorkomen. Gefokte dieren
hebben minder last van stress, dat is belangrijk bij herintroducte. In de komende Veldwijzer wordt hier
verder op in gegaan.
06. Rondvraag
06.01.
Vraag naar het onderzoek van de buitenlandse studenten? In hun opdracht lag
besloten wat dit gebied uniek maakt en wat doe je om het meer bijzonder te maken: case

van Vallei Zonder Naam. Er worden voorstellen gedaan om het gebied te verfraaien, ook in
landschappelijke zin. Het rapport wordt in juni verwacht en aan de Stuurgroep aangeboden.
06.02.
Hans Ike meldt dat hij consul van de ANWB is geworden en betrokken is bij de
vervaardiging van een rapport ‘Een stap vooruit’ waarbij lange verbindingszones onder de
loep worden genomen (ondermeer wordt gekeken naar het medegebruik van ecoducten).
Op 13 april komt de groep bijeen. Ideeën melden bij Hans
06.03.
Vragen over dode bomen. Corné Joziasse antwoordt: dode bomen blijven staan want
dat bevordert een natuurlijk bos en biedt plaats voor paddenstoelen, insecten en vogels als
bijvoorbeeld spechten.
06.04.
Opgemerkt wordt dat in het losloopgebied paden kapot zijn gereden door ATB-ers.
Corné: er zijn afspraken met gebruikersgroepen. Handhaving blijft een probleem om dat er
onvoldoende capaciteit is.
07. Sluiting

