
‘Wilde natuur’ Drents-Friese Wold 
 

Natuurdoelen 
Het Nationaal Park Drents-Friese Wold is een beschermd natuurgebied met nationaal en internationaal unieke 
natuur en landschapswaarden. Om de geformuleerde natuurdoelstellingen te halen, is bij het opstellen van het 
Beheer- en Inrichtingsplan onder meer gekozen om in grote delen van het DFW, naast omvorming naar een 
gemengd (loof)bos, minimaal te beheren om zo de natuur daar zoveel mogelijk haar gang te laten gaan, we 
hebben deze vorm van natuur ‘wilde natuur’ genoemd.  
 
Recreatiedoelen 
Natuurgerichte recreatie is ook één van de doelstellingen van een Nationaal Park. Een rustig kerngebied met 
meer wilde natuur draagt bij aan variëteit in natuur en beleving. Daarom wordt gewerkt aan aanpassing van 
routestructuren om enerzijds in het gebied ‘wilde natuur’ in alle rust te laten gedijen en anderzijds om 
verschillende recreantendoelgroepen optimaal van deze bijzondere vorm van natuur te laten genieten. Deze 
aanpassing van recreatieve routes is mede gebaseerd op de Recreatievisie van 2009. Idealiter wordt hiermee 
een rustig gebied met ‘wilde natuur’ in de kern gerealiseerd van circa 1/3 (1.500-2.000 ha) van het Drents-Friese 
Wold (ruim 6.000 ha totaal). 
 
Wilde natuur 
We werken met elkaar dus aan een robuust en gevarieerd Nationaal Park waarin verschillende belevingen van 
natuur mogelijk zijn. Van gezellig samen naar buiten in de zones rond de dorpen tot ruimte voor stilte en een 
avontuurlijke wildernisbeleving in de kern van het gebied. Iedereen met hart voor de natuur is en blijft welkom in 
het Nationaal Park. 

Als je nu naar het Drents-Friese Wold kijkt, zie je op veel plaatsen meer gevarieerd bos ontstaan, er worden 
stukken bos met allemaal dezelfde soort bomen, in rechte lijnen van dezelfde leeftijd nog “geoogst” en vervolgens 
blijft het bos ofwel braak liggen, in afwachting van spontaan ontkiemende bomen, of er worden jonge inheemse 
bomen van verschillende soorten geplant. Zo krijgen we een bos wat er steeds natuurlijker uitziet, wat minder 
gevoelig is voor ziektes en stormen en wat meer variatie in planten en dieren oplevert.  

Omdat het bos in de 20e eeuw is aangeplant en beheerd als productiebos, is er een fijnmazig netwerk van brede 
paden ontstaan; handig voor groot materieel om bomen te oogsten. Deze paden werden ook gebruikt door de 
recreant. Door het hele bos zijn in de loop der jaren gemarkeerde routes uitgezet voor verschillende gebruikers. 
Het gevolg is dat er, ondanks het gewijzigde bosbeheer, nog steeds weinig verschil in beleving is; of je nu aan de 
rand of in de kern van het bos bent. En er is ook geen wezenlijk verschil in beleving tussen een doorsnee bos in 
Nederland en het Drents-Friese Wold. En dat is jammer. Jammer voor de natuur, maar ook voor de recreant. Het 
Drents-Friese Wold kan namelijk een unieke beleving bieden van rust, ruimte en de kans plotseling oog in oog te 
staan met een dier. Het gevoel dat je alleen in het bos bent, dat er nog niemand voor je is geweest.  

Dat vraagt van ons een aanpassing van routes en paden. In de kern van het gebied, willen we zoveel mogelijk 
routemarkeringen verwijderen; je mag je eigen weg zoeken alsof je de eerste bent. En we laten de oude brede 
paden steeds verder dichtgroeien. Daarmee wordt een wandeling door de kern avontuurlijk, spannender. Met een 
kans dat er inderdaad vlak voor je neus ineens een ree over het pad springt. 

Wij begrijpen ook dat niet iedereen dit avontuur zoekt. Daarom zorgen we juist in de natuur rondom de dorpen 
voor een hogere kwaliteit van diverse soorten van voorzieningen. Daar zal het drukker zijn, maar wel met paden 
die berekend zijn op meer bezoekers, goed onderhouden en breed genoeg. Naarmate je dieper het bos ingaat, 
worden de voorzieningen schaarser tot je uiteindelijk in de kern geen voorzieningen meer hebt. We plaatsen geen 
hekken of borden om recreanten tegen te houden. 
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