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Aanwezig: Winfried Bats (trailruns), Gerard Gomarus (wandelvierdaagse en sportpromotie Diever), 

Iwan de Vries (Recreatieschap). Projectgroep: Herman Slot (SBB), Marieke vd Paauw (NM), Pina 

Dekker (Ooststellingwerf), Suzan Brand (Westerveld), Catrien Scholten (Nationaal Park). 

 

Na een korte introductie wie wie is en de bedoeling van de ontwikkelingen, volgt een gesprek over 

wensen vanuit wandelen en wandelevenementen. 

Wandelaars willen liever niet lopen over lange rechte paden – de ontwikkelingen om de brede 

beheerpaden dicht te laten groeien en te vervangen door meer slingerende bospaadjes past dus bij 

deze doelgroep. Een groot deel van de wandelaars heeft voldoende aan 3-4 km bewegwijzerde route 

vanaf de parkeerplaats. Een kleine groep wil langer en verder wandelen; daarbij is bewegwijzering 

niet per se noodzakelijk.  

 

Voor enkele georganiseerde evenementen ( bv wandel  4daagse) zijn vaste afstanden bepalend en 

onderweg moeten stempelposten/rustplaatsen ingericht kunnen worden. De routes zijn ieder jaar 

anders om de bezoekers variatie te bieden. Duidelijkheid over toegankelijkheid en waar wel en niet 

gelopen mag worden is van belang. 

Natuurorganisaties checken aangevraagde routes op impact op natuur. Buiten het broed- en 

vakantieseizoen is de impact vaak kleiner dan in mei. Wandelvierdaagse Diever (laatste weekend mei) 

past echter in een internationale kalender en kan niet makkelijk schuiven met de data. 

Natuurorganisaties zijn terughoudend met toestemming van evenementen(routes) door de kern; opties 

langs de randen, om een unieke beleving van het gebied te laten zien, zijn bespreekbaar, mits de 

aantallen niet te groot zijn. Advies aan organisatoren is om routes  door het Drents-Friese Wold ruim 

op tijd met de eigenaar of eigenaren te bespreken, zodat er voldoende tijd is om in goed overleg 

alternatieven uit te werken. 

 

Gebruik van paden bestemd voor andere gebruikers. De vraag of gezamenlijk gebruik van paden door 

ruiters, MTB en wandelaars mogelijk is, wordt genuanceerd beantwoord. Volgens wandelaars is 

gezamenlijk gebruik alleen mogelijk als de paden ter plekke redelijk breed en overzichtelijk zijn, zodat 

gebruikers over en weer niet van elkaar schrikken. En wanneer wandelaars een stuk over een  MTB 

pad (moeten) lopen, werkt dat het best als wandelaars tegen de route inlopen, zodat ze  fietsers van 

voren naderen. Omdat ruiterroutes in 2 richtingen gereden kunnen worden, werkt dat daar niet voor. In 

het algemeen geldt dat de diverse belangengroepen met respect met elkaar omgaan en dat ieder op 

de hoogte is, en dat de aanvrager hier ook over communiceert. Er komen alleen al bij sbb 50-60 

aanvragen per jaar van  evenementen, De impact van het evenement  op natuur is een belangrijk 

argument voor een evt aanpassing in een voorgestelde route, maar ook de evt interactie vanuit 

andere belangengroepen wordt hierin meegenomen. 

 

Over gebruik van deze routes in een evenement wordt gezegd dat dat maximaal over 1 km lengte 

moet gaan en dat in dat geval op de ruiter of MTB route duidelijk aangegeven moet worden dat er 

wandelaars op het pad lopen. Veiligheid voor gebruikers moet voorop staan. Het argument dat iemand 

“last” ervaart van een andere gebruiker zou in perspectief gezien moeten worden. Hoe erg is het dat 

1-2 ruiters het lastig vinden dat er op een dag wandelaars over het ruiterpad gaan, ten opzichte van 

de beleving van een mooie route van 500 wandelaars? Veiligheid van iedereen moet wel geborgd 

kunnen worden. 

Organisatoren horen nooit klachten van andere gebruikers. Misschien goed om klagers over een 

evenement van gebruikersgroepen in contact te brengen met de organisatoren van het evenement en 

de desbetreffende gebruikersgroep. Ook een goede communicatie over het evenement kan helpen 

om overlast te beperken. 


