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RESULTATEN INLOOP 26 FEBRUARI 2019 
 

Over routes/zonering/alternatieven 

 

• Verantwoordelijkheid voor kruisen van verschillende gebruikersgroepen. Zijn dat TBO? Of 

moeten gebruikers dat onderling oplossen. SBB trekt het nu naar zich toe (met verbod tot 

gevolg) 

• Met aanpassen routes rekening houden met verstoren wild zodat de kans op valwild kleiner 

wordt 

• Hondenlosloopgebied: verbinding canada met spartelvijver. Van parkeerplaats naar 

spartelvijver, halverwege ingang ook losloopgebied maken. Natte neuzen route naast N381. 

Hier een hoog hek plaatsen (ook goed tegen valwild) 

• Blijft er een wandeldoorsteek dwars op de Oude Willem ter hoogte van huidige fietspad? (evt 

als struin/laarzen pad) 

• Flankerend beleid Appelschase weg. Sluiten voor 7,5ton+ (m.u.v. bestemmingsverkeer); 

fietspad Appelschase weg Drentse deel (naar Wateren); Fietspad Verwersweg ++ 

• Fietspad langs Appelschaseweg – Wateren 

• Zorg voor directe verbindingen van maneges en recreatie naar bestaande ruiter- en 

menroutes in het DFW en vermijd fietspaden 

• Vanaf Park de Oude Willem instandhouden of aanleg van routes wandelaars met 

voorzieningen!!! 

• Torenlaan beschikbaar houden voor ruiters en menners 

• Stiltegebied wordt struingebied, dit moet ook voor ruiters mogelijk zijn. M.n. Berkenheuvel. 

Vanuit Wapse, Diever is het anders zeer beperkt (alleen grote ronde) en niet promoten, maar 

wel mogelijk houden voor lokale mensen 

• Verharde paden uit de kern van het gebied MTB/ruiters langs de rand, grote aaneengesloten 

rustgebied. Hou alsjeblieft routes/verwezen paden door stiltegebied als mensen verdwalen of 

willen inkorten, komen ze anders te snel op de kwetsbare gebieden. 

• Mogelijkheid behouden om in stiltegebied te blijven wandelen/hardlopen. Mogelijk dus ook 

over begroeide paden 

• Fietspaden en wandelen is heel belangrijke reden om de keuze van de recreant te bepalen 

waar hij naartoe gaat. variatie heel belangrijk 

• Randgebied Wapse/Diever voor Hippische-wandelroutes veel te smal. Kortste route (paard) 

20km. 

• Aandacht voor het gecombineerd gebruik van paden en het effect daarvan 

• Helderheid over de nieuwe route voor het totale fietspad Oude Willem 

• Mensen vragen meer ruimte voor loslopende honden 

• MTB paden (en soms ruiterpaden) ook gebruikt voor sledehonden (oktober-maart). Als 

iedereen alleen over z’n eigen pad mag, heeft ze geen ruimte meer. 

• komt er ook een familiepad conform familiepad in Lhee (in Zuidwesthoek van DFW, bij 
Wapse) 

• graag gescheiden routes, zodat je rustig kunt lopen 

• graag voldoende invalidenparkeerplaatsen er bij 

• niet verschillende doelgroepen op 1 pad. 

• heel toegankelijk, misschien wel te! 

• graag fietspaden voor duofietsen ( 1 meter breed) rondom Vledder 

• fietspad onder Zorgvlied moet blijven liggen 

• Huenderweg moet blijven 

• goede DFW fietsroute moet blijven 

• Ten Darperweg: stille kern meer naar midden. Nu stiltegebied teveel naar onder. Ze moet nu 
een te groot rondje met paard rijden.  
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• er zullen veel ruiters/trailers naar Aekingerzand gaan als hier minder mogelijkheden komen 

• ruiterpad drempel Oude Wille, naar achter tot uiteindelijk in Appelscha. Pad dwars door 
stiltegebied: vraag/verzoek: stiltegebied iets meer terug , zodat zandpad blijft. Er hoeft hier 
niets te veranderen. Evenwijdig aan Oude Willem fietspad. (Wateren/ Zorgvlied). Dit pad wordt 
gebruikt door harddravers.  

• als het pad maar toegankelijk mag blijven 

• Ik zoek rust en stilte, niet te veel recreatie. Zijn al die paden wel nodig? Het lijkt nu wel druk.  

• Een enkele tegenstander om met verschillende gebruikersgroepen over hetzelfde pad te 
gaan. 

• Veel voorstanders (m.n. ruiters) om met alle gebruikersgroepen over hetzelfde pad te gaan. 
“Moet toch kunnen als er maar afspraken zijn over hoe je je dan gedraagt”. Echt wel een keer 
of 15 tot 20 gehoord. 

• Er zijn veel te veel mountainbike paden in getekend, dat is slecht voor de wandelaars 

• “De Torenlaan moet ruiterroute blijven”. Dit vanwege het lokale ruiterrondje vanuit Wapse. 
Ruiters uit Wapse willen een kleiner rondje van 25 km. En ook nog geheel door het bos en 
niet deels door het buitengebied. Ik heb deze mensen uitgedaagd om met een voorstel te 
komen. Was bijzonder moeilijk om de Torenlaan even te vergeten. Een opening zit misschien 
in een stukje ruiterpad ter hoogte van de wandelpaden achter Midzomer. 

• Meerdere malen gehoord dat ruiters nu ook al op alle paden komen 

• Veel gehoord: Ruiters vinden dat zij de natuur niet verstoren. Dus zouden zij overal moeten 
mogen komen. Verstoring komt van MTB’s en wandelaars (argument dat ze niet alleen zijn en 
dat rustzoekers, wildernis belevers niet overal op opgeknipte ruiterpaden willen lopen, en 
wandelaars niet op hetzelfde pad samengaan met ruiters leek vrijwel niet aan te komen) 

• Mensen die op een huisjespark in Oude Willem wonen geven aan dat zij zonder 
voorzieningen niet meer kunnen recreëren daar in de omgeving. Zij willen graag een klein 
rondje met een bankje voor mensen die een korte afstand willen lopen vanaf het huisjespark 
Oude Willem. 

• Regel via het beheer dat het minder aantrekkelijk wordt om de stille kern in te gaan. En sta 
dan toe dat ruiters op alle paden mogen. Doordat het minder aantrekkelijk is wordt het vanzelf 
een rustiger kern 

• Jullie hebben een plan bedacht voor ruiters en menners, maar de dravers zijn niet 
meegenomen in het plan 

• Waarom hebben er alleen recreatieondernemers van de ‘andere kant’ van het park 
meegedacht aan dit plan van de ruiters? 

• Op de kaart van de ruiters staan alleen de dagroutes, niet de verbindingsroutes. Deze 
verbindingsroutes zitten wel in het hoofd en is wel de bedoeling dat deze ook blijven. 
(Daarmee is er dus geen overzicht over het totaal pakket van de ruiters) 

• Ik wandel met de hond, kan dat nog? 

• De atb-ers aan de appelscha’se kant komen er beter af dan die van Diever… 

• Doen jullie ook iets aan de verkeersdrukte? Binnen het park is het alleen maar drukker 

geworden.  

• Ik vind dat er al best veel routes zijn 

• Geen probleem dat ik als atb-er over een ruiterroute moet… 

• Ik ben tourruiter ( 1 persoonswagentje) en kan dus geen hek open maken, als er meer hekken 

komen dat wordt ik beperkt 

• Ik ga me aanmelden voor een onderhoudsteam voor een route 

 

Over natuur/natuurdoelen 

• Randzones meenemen in rustgebied: daar zit veel wild (randen natuur/agrarisch) 

• Natuur moet natuur kunnen blijven, niet alles recreatief ontsluiten 

• In broedseizoen stilte gebied, buiten broedseizoen open 

• Zorg dat de Natura 2000 doelstellingen gehaald kunnen worden! denk bv aan de Tapuit  

• Open karakter Oude Willem handhaven, moet geen bos worden 

• Geen damherten, wilde zwijnen en edeherten in dit gebied; houd rekening met de landbouw 
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• Geen grote grazers die hier niet thuishoren 

• Verschuiving fiets/mtb/ruiterpaden is ook verstoring. Bestaande behouden. A.u.b. geen 

verschuiving richting Oude Willem 11 voor genoemde paden 

• stille kern: houdt het vooral in de bossen. 

• Goed plan met de noodzakelijke rust en ruimte (keer een stuk of 5) 

• Ik wil niet betalen om het gebied in te mogen 

• Wordt rust wel gewaarborgd? Is de stille kern straks wel echt rustig? Mogen we er dus 
wandelend in? 

• De stille kernen moeten anders, of liever helemaal weg 

• Stel wandelaars: leuk die stille kernen. Goede plannen. Wij wisten niet dat er straks 

mogelijkheden zijn voor struinen (wandelen), dat spreekt ons erg aan 

• Wij komen van ver, juist voor de rust en ruimte beleving, zouden we jammer vinder als dat 
verdwijnt 

• Welke dieren hebben nu last van ons? En die wennen toch wel aan mensen? Wat is het 

probleem….. 

 

Over evenementen (nu en in de toekomst) 

 

• Geen ruiters op ATB routes en halfverharde fietspaden 

• Gebruik andermans paden bij evenement incidenteel geen probleem mits goed 

gecommuniceerd!! 

• Stiltegebieden liggen te dicht bij het dorp Diever, waardoor geen wandel of fietsevenementen 

meer georganiseerd kunnen worden 

• Iedere doelgroep eigen pad 

• Wandel4daagse Diever 1 per jaar  2000 deelnemers (kan dat nog door de kern?) 

• Wandelaars willen geen fietsers, MTB en ruiters op hun pad. 

MTB-Tourtochten (FTC Diever) (briefje opgeplakt op flipover) 

- Ook door ‘wilde’ natuur! 

- Buiten broedseizoen 

- NIET alleen maar op vaste route 

- Wilde natuur te groot 

- Berkenheuvel moet openblijven 

- Afstemmen met andere gebruikers 

- Variatie en verrassingen tour tochten buiten vaste routes 

- Tour tochten buiten toeristenseizoen 

- Er is ruimte genoeg als je rekening met elkaar houdt. 

▪ Goede communicatie naar maneges en bij uitzetten bezoekers 

informeren. 

- MTB-gedragscode (NTFU) koesteren 

- Onderhoud vaste route (door FTC-Diever) 

- MTB-route + evenementen is bestaan gebruik (20 jaar) 

De wensen omtrent het Drents-Friese Wold. Evenementen die jarenlang plaatsvonden in het 

Drents-Friese Wold blijven toestaan 

- Hierbij denken aan: ATB tochten door o.a. FTC Diever. Niet alleen te ATB-route tochten 

door o.a. FTC Diever. 

- Hierbij denken aan: georganiseerde wandeltochten 

- In bredere zin ook de slipjachten in Havelte niet verbieden! 

• Het zogenaamde veiligheidsrisico moet niet onjuist gebruikt worden door SBB. 

(Veiligheid niet gebruiken als excuus. Het is hier een bos en geen drukke stad!). 
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O.a. bij de ATB-tochten wordt de veiligheid genoemd. In dit geval de relatie tussen ATB’ers, 

wandelaars en ruiters. Tijdens de tochten, die starten om 09.00 uur ’s morgens (drie keer per 

jaar) kom je als fietser geen of nauwelijks andere personen in het bos tegen. Om 11.00 uur is 

het evenement alweer afgelopen. Ook tijdens de wandelvierdaagse wordt het 

veiligheidsaspect (al dat niet bewust) gebruikt om een evenement tegen te houden. Hier moet 

SBB per direct mee stoppen!!! 

• In overleg is veel mogelijk, maar van alle partijen mag redelijkheid verwacht worden. 

• MTB: Als er groepen door stiltegebied gaan, dan willen wij dat ook en evenementen (anders dan 
vaste routes) kunnen over paden die 'multy use' zijn. (dat zijn niet de bestaande routes, maar 
paden die door iedereen te gebruiken zijn). 

• zijn er evt. voor clubs van reddingshonden (reddingshondengroep Drenthe) ook mogelijkheden 
voor mantrailing (hond aan middel mens): welke stukken zijn toegankelijk voor training (hulp, 
reddings)honden 

• Klacht van de wandelvierdaagse dat hun route niet goed gekeurd is. En nu is er geen tijd meer om 
de route aan te passen. (Ik heb ze geadviseerd om een volgende keer eerder in gesprek te gaan 
met SBB over wat de mogelijkheden zijn) 

• ‘zorgen jullie er ook voor dat er niet elke weekend een evenement is? 

 

 

Over actueel beheer/onderhoud 

 

• Halfverharde fietspaden beter onderhouden of betonpad van maken 

• Fietspaden breed genoeg voor duofietsen 

• Niet alle kleur uit het bos kappen (amerikaanse eik, rode beuken bij uitkijktoren) 

• Bos bos laten (niet zoveel kappen) 

• Verwijzing Paardentrailers naar Noordelijke Veldhuizen 

• Geen paarden op fietspaden i.v.m. overlast paardenpoep die er dan ontstaat 

• Zwarte koeien schrikken af,  Spaanse koeien zijn een probleem. 

• Zorg dat de brandweer overal kan blijven komen 

• natuur moet niet te dicht tegen huizen aan komen (brandzone) 

• Waarom geplagd (heb ik uitgelegd) 

• uit Wapse: er zijn al veel wandelingen. pad over oude Grensweg blijft?  

• paadje aan Doldersummerweg is afgesloten. Wel oversteek mogelijk met opstapje. Graag 
paal erbij om je vast te houden en evt. wat meer treetjes 

• zijn hier moeflonschapen? 

• komen er ook edelherten? 

• runderen: ik ben boerendochter, ik ben niet bang. Ik weet wat ik wel/niet moet doen.  

• graag meer borden met gedragsregelen tov. Runderen 

• graag verlichting langs fietspad tussen Vledder en Diever. Omdat er te weinig verlichting is, 
worden kinderen nu met auto gebracht, dus krijg je meer autoverkeer. 

• fietspad achter camping Adelhof (Ericaweg) is heel slecht. Tussen Vledderweg en 
Pastorieweg 

• zieke beesten (lammetjes etc.) snel weghalen. BEzoekers vinden het zielig als ze dieren in 
nood zien 

• Klacht over paardenpoep op fietspaden 

 

Over economisch belang recreatie/Drents-Friese Wold 

• Drents-Friese Wold is motor van de recreatie! Zet het niet op slot. 

• Inzetten op ecotoerisme i.p.v. massatoerisme 

• Houdt Berkenheuvel buiten het stiltegebied 

• Nationale parken zijn er toch voor de mensen? 
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Over proces 

• Graag inspraak mogelijkheid/overleg bij definitieve plan 

• Tolerantie naar elkaar 

• Gedragsregels algemeen 

• Betrokkenheid Geeuwenbrug 

• Verbindingen van routes en uitwerking kaartmateriaal communicatie richting 

dagrecreant/toerist enorm belangrijk 

• Ondernemers rondom positief betrekken, inspireren tot omdenken en kansen zien! 

• Conformeert SBB zich aan de visie van de gebruikers groepen? 

• Wandel.net, wil graag bij de verdere uitwerking betrokken zijn. 

• “Stilte” in communicatie over het project Wilde natuur. 

• graag meermalen communiceren. In Meppeler, h-a-h moet je oog er maar net op vallen 

• Dorpsbelang Vledder, op de hoogte houden van de ontwikkelingen 

• Graag persoonlijk informeren.  

• aanwonenden/bewoners moeten gemakkelijk/beter geinformeerd worden. 

• Wat een zorgvuldig proces! ( een aantal keren gehoord na uitleg van mijn kant) 

• Goed dat jullie initiatief nemen voor dit overleg, anders wordt het een ongecontroleerde boel 

 
 

Overige opmerkingen 

• Neem ook de mening van de agrariërs mee 

• Verbieden (en handhaaf) motorcrossers 

• Ik vind het raar dat “jullie” toestaan dat er tochten met quads ( gemotoriseerde 

terreinvoertuigen) worden toegestaan 

• stiltegebied handhaven 

• niet teveel borden  

• Wat is toegevoegde waarde van een stille kern? Het is er al zo rustig 

• Wilde natuur is niet aantrekkelijk voor ganzen en zwanen; die zoeken agrarisch gebied op 

• Wat verniel je als ruiter als je door stiltegebied gaat? 

• Je betaalt voor iets waar je niet meer van mag genieten (stiltegebied) 

• Hondenlosloopgebieden 

• honden moeten ergens los blijven kunnen lopen: ook aandacht voor hondenbezitters. 

• De bekendheid van de hondenlosloopplaatsen is niet altijd even groot. Zelfs mensen die de 

FALK-SBB Recreatiekaart nu voor het eerst zagen… hierop staan de overige hondenplaatsen 

oa 

• Stiltegebied belangrijk te voet voor mens en dier? 

• Voorbeelden bestuderen SBB-maasduinen? Stiltegebieden problematiek? 

• graag meer, hele simpele, bankjes 

• hoe gevaarlijk is de wolf? 

• Zorg over de komst van de wolf 

• Wolf + vervolg schapen!  De vos levert meer schade! → Beheer niet afschot! 

o Tip Appelscha 

• Wolf: schade ook TBO meebetalen. Actief beheerplan 

 

Wilde natuur prima: 

Het is prima als er een deel van Drents-Friese Wold te bestempelen als ‘Wilde Natuur’.  Echter 

moet het overig bos (in redelijkheid) beschikbaar blijven voor evenementen in de lijn zoals deze al 

jaren worden georganiseerd. Daarbij is het zeer wenselijk dat het bos vrij toegankelijk blijft. 

http://wandel.net/
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• Bij Tip raken de wandelkaarten op. Wanneer kunnen we nieuwe laten maken en hoe zien ze 
eruit. 

• Melding van verbod bepaald gebied te belopen op straffe van boete 

• in Doldersummerveld en bij Appelscha staat uitkijktoren. Kan er op interessante plek, aan 
rand stiltegebied, ook een uitkijktoren komen (hoeft niet zo heel hoog en niet zo heel groot) 

• Dit is toch een recreatie park? Dus voor de recreanten!  

• Doen jullie ook iets aan geluidsoverlast? Als er in de zomer ergens weer een dorpsfeest is, en 

dat is dan allemaal achter elkaar, horen wij op een camping in de natuur, dat mn in de avond 

de feesttent start. ( ging over oogstdag dwingeloo, en camping langs de heide) 

  
 
NAGEKOMEN OPMERKINGEN VIA MAILS NA 26 FEBRUARI 
Na de inloop zijn er per mail nog kaarten en voorstellen ingestuurd over gebruik van het gebied door 

huifkarren en een voorstel voor verbeterde aansluiting van een paardenbedrijf in Wateren op de 

nieuwe routes 


