
Proces Wilde natuur en wat voorafging 

In 1998 heeft het Overlegorgaan van het Nationaal Park Drents-Friese Wold i.o. een Beheer- en Inrichtingsplan 

(BIP) aangeboden aan het ministerie van LNV, waarna het ministerie in 2000 het label Nationaal Park toekende 

aan het Drents-Friese Wold. Het Overlegorgaan (inmiddels stuurgroep Regionaal Landschap) (samenstelling zie 

website) is daarmee verantwoordelijk geworden voor de realisatie van het in het Beheer- en Inrichtingsplan 

beschreven doel. In het BIP is voor de lange termijn sprake van “procesnatuur” in het bosgedeelte. Daarvoor is 

eerst herstel van de waterhuishouding nodig en omvorming van het op dat moment nog productiebos naar meer 

natuurlijk bos. Ook staat in het BIP een lange termijn visie op zonering van recreatie, waarbij hoe dieper het 

gebied in, hoe minder recreatie(voorzieningen). 

In 2010-2012 is samen met bewoners en ondernemers een actualiseringsslag gemaakt op het BIP 1998, wat in 

2012 heeft geleid tot een vaststelling van het BIP 2012-2022 door het Overlegorgaan. In 2013 is het BIP aan 

gedeputeerde staten van Drenthe aangeboden en door hen vastgesteld. Ter informatie is het BIP ook naar 

gedeputeerde staten van Fryslân gezonden, maar daar is het plan nooit vastgesteld. In deze geactualiseerde 

versie van het BIP staat op pagina 28 een kaart met daarop een zoneringsvoorstel voor recreatie (zie linker 

kaartje vorige pagina). Enerzijds in de kern een zone waar versterking van wildernisbeleving in combinatie met 

natuurherstel voorop staat, anderzijds versterking van entrees vanuit de dorpen en versterking van de economie 

rondom het Nationaal Park. 

In de praktijk bleek deze beschrijving verschillende beelden op te roepen. Eind 2017 heeft daarom de huidige 

Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek (opvolger van het Overlegorgaan) opdracht 

gegeven aan een projectgroep Wilde Natuur (bestaande uit gemeenten Westerveld, Ooststellingwerf, 

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, IVN en de secretaris van de Stuurgroep) om het beeld en de bijbehorende 

maatregelen voor de komende 5-10 jaar verder uit te werken in een plan. Daaraan zijn enkele randvoorwaarden 

meegegeven: 

1. de doorgaande wegen Bosweg (noord en zuid) en Oude Willems weg, worden niet afgesloten voor 

gemotoriseerd verkeer 

2. verharde fietspaden (asfalt en beton) blijven zeker de komende 10 jaar liggen waar ze liggen 

3. als paden of routes worden verwijderd of afgesloten, moet er kwalitatief voldoende alternatief zijn voor 

gebruikers in het gebied (Nationaal park en directe omgeving). 

De werkgroep is begin 2018 van start gegaan. Op 5 april vond in een openbare bijeenkomst bij het Wildrijck een 

aftrap plaats over beelden van wilde natuur en wat dat (ook economisch) aan nieuwe beleving oplevert. De 

bijeenkomst werd door circa 60 mensen bezocht. In vervolg daarop konden mensen zich aanmelden voor een 

schetssessie in mei in de Reeënwissel. Daar zijn een kleine 40 mensen aanwezig geweest. In deze sessie is 

vanuit verschillende invalshoeken gekeken waar een start gemaakt kan worden met een rustiger kern, waar geen 

gemarkeerde routes meer in voorkomen. De gemiddelde uitkomst is dat starten in een deel van Berkenheuvel en 

in gebied van Prinsenbos-Oude Willem goed mogelijk is. Vervolgens zijn in november gesprekken geweest met 

gebruikersgroepen (ruiters en MTB) over gewenste alternatieve routes in plaats van de routes die door genoemde 

kerngebieden moeten verdwijnen en met Recreatieschap is contact geweest over uitwerking wandelknooppunten 

in de randzones van het Nationaal Park. Deze voorstellen zijn op kaart gezet, die op 26 februari in Zorgvlied is 

gepresenteerd. Tijdens deze inloop zijn ruim 300 mensen aanwezig geweest die een reactie hebben 

achtergelaten. De reacties variëren sterk van moeite om mogelijk beperkingen voor eigen bedrijf, evenement of 

gebruik te accepteren, tot enthousiasme over nieuwe mogelijkheden voor natuurbeleving of routes. De werkgroep 

is momenteel nog bezig met het verwerken van de vele opmerkingen en suggesties en in gesprek met de ruiter- 

en mtb-vertegenwoordigers over de concretisering van de plannen. Alle informatie over proces en verslagen van 

bijeenkomsten, evenals tussentijdse producten en kaarten, is te vinden op de website onder Wilde natuur. 

We verwachten dat we zeker tot de zomer 2019 bezig zijn met het uitwerken van de ideeën en opmerkingen in 

een uitgewerkt plan voor de uitvoering (looptijd 2020-2025 tot 2030). Dit plan moet eerst door de Stuurgroep 

worden vastgesteld als zijnde de gewogen opbrengst van inbreng van diverse partijen en voldoen aan de opgave 

uit het BIP. Daarna verwachten wij dat een natuurtoets in het kader van Natura 2000 nodig zal zijn, evenals het 

zoeken naar financiële middelen. En pas dan kan tot uitvoering worden overgegaan. De Stuurgroep zal, voordat 

zij het plan wil vaststellen, willen weten in hoeverre het plan op draagvlak kan rekenen. Er komt dus nog voor 

vaststelling door de stuurgroep opnieuw een informatiebijeenkomst. Gezien de ronde die we rond het Nationaal 

Park gemaakt hebben tot nu toe, komt een locatie aan de Friese kant van het park in aanmerking. 

https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/115856/bip_1998.pdf
https://www.provincie.drenthe.nl/regionaallandschap/organisatie/projectgroep/
https://www.provincie.drenthe.nl/regionaallandschap/organisatie/projectgroep/
https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/115856/bip-dfw-defenitief-vastgesteld-okt-2013.pdf
https://www.nationaalpark-drents-friese-wold.nl/unieke-natuur/wilde-natuur/

