Beste …,
Op 23 mei hebben we een tweede bijeenkomst gehad in het proces om te komen tot
meer concrete voorstellen voor wilde natuur in het Drents-Friese Wold. De opkomst was
goed, de betrokkenheid met het gebied groot en er zijn veel ideeën en suggesties op
tafel en op de kaarten gekomen.
Tijdens de terugkoppeling van de verschillende tafels viel het op dat vaak dezelfde
gebieden zijn ingetekend als toekomstige wilde natuur. Er wordt vooral gekeken naar de
omgeving van de Oude Willem en naar Berkenheuvel. Hiertussen liggen de Bosweg en de
weg door de Oude Willem. Afsluiting daarvan is niet aan de orde, maar er wordt ook
geregeld ingebracht dat het goed is verkeersremmende maatregelen te nemen, voor de
veiligheid en de beleving.
Andere opmerkingen die aan meerdere tafels zijn gemaakt:
-

Binnen de wilde natuurgebieden kunnen paden vanzelf dichtgroeien en kunnen

omgevallen bomen blijven liggen.
-

Als struinen door het gebied ook mogelijk is, moet er wel heel goed worden

gekeken naar kwetsbare natuur die hierdoor verstoord kan raken.
-

Het is belangrijk dat het gebied goed toegankelijk blijft, met een diversiteit aan

paden en routes, voor verschillende gebruikersgroepen: wandelaars, fietsers, ruiters, mtbers. Er mag wel worden geschoven met routes tussen de verschillende zones.
-

Er is een voorkeur voor zo min mogelijk kruisingen van hekken en rasters.

Dit is nog maar een beperkte selectie uit de vele opmerkingen die zijn gemaakt. De
projectgroep gaat hier verder mee aan de slag en werkt aan een voorstel voor wilde
natuur in het Drents Friese Wold. Dit voorstel willen we na de zomer aan de hand van de
thema’s natuur en recreatie in kleinere groepen bespreken.
Via deze mails houden we u op de hoogte over de inhoud en de voortgang van het
project Wilde Natuur in het Drents-Friese Wold.
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