22 augustus 2019. Overleg wandelen in de Wilde natuur
Aanwezig: Luc Schepers (medewerker markeerder DrenthePad), Bindert Kloosterman (wandelnetwerk
Fryslan) en Nico Visser (routepad coordinator DrenthePad), Catrien Scholten (nationaal park)
Ter bespreking de ontwikkelingen wilde natuur Drents-Friese wold en de gevolgen van de
veranderingen voor het wandelen. Op 11 juni was daarover al een overleg, maar bovengenoemde
personen konden toen niet aanwezig zijn.
Het Drenthe pad is de enige bewegwijzerde wandelroute van wandelnetwerk die door het kerngebied
van het Drents-Friese Wold loopt. Het zou heel mooi zijn als de route wel een stuk door de wilde kern
kan blijven lopen. De vertegenwoordigers van wandelnetwerk denken graag mee hoe de route helder
kan blijven, zonder dat er in het gebied bordjes geplaatst hoeven worden.
Op basis van verkoop van boekjes (500-800 per jaar) is de schatting dat er ongeveer 1.000 personen
over 1 tracé de route lopen op jaarbasis. De doelgroep van de LAW paden past goed bij de doelgroep
voor meer wilde natuur.
Actie: Het tracé van het Drenthe pad door het DFW is onlangs gewijzigd. Luc stuurt gpx bestanden
naar Catrien voor de actuele kaart van wandelroutes (gereed 23-8).
Men is blij dat wandelen (ook zonder bordjes) in de kern mogelijk blijft. Advies is om, als er geen
wandelroutes meer starten, direct ook de P-plaatsen in de kern op te heffen. Men ziet elders in
natuurgebieden dat anders de P-plaatsen gebruikt worden voor activiteiten die men in de
maatschappij liever niet ziet.
Besproken zijn de verschillende opties voor gezamenlijk gebruik van paden. Opgemerkt wordt dat de
vraag of MTB, ruiters en wandelaars samengaan op 1 pad, erg afhangt van de situatie. Een breed
pad, waar meerdere “sporen” op mogelijk zijn, maakt gezamenlijk gebruik makkelijker dan smalle
paden. Het hangt ook af van de drukte op een pad. En de ervaring is dat (loslopende) honden en
ruiters voor schrikeffecten zorgen (en je dus niet moet willen). Overigens wordt gezegd dat
wandelaars liever een stuk over een ruiterpad lopen dan over een fietspad (gewone fietsers), omdat
een fietspad vaak veel drukker is en wandelaars dan vaak aan de kant moeten.
Voor wandelroutes sluit wandelnet zoveel mogelijk aan bij het Recreatieschap Drenthe. Als de
wandelknooppunten ook in het Drents-Friese Wold worden uitgerold, ziet men dat als verbetering.
Voor korte routes zijn kleurcoderingen dan niet nodig. Voor LAW paden is het wel prettig als er
herkenbare coderingen zijn.
Catrien geeft aan dat er in het najaar nog een gezamenlijk overleg gepland wordt met alle gebruikers
om samen de toekomstige routekaart te bespreken. Daarvoor is eerst nodig dat de MTB routes wat
concreter zijn uitgewerkt.

