
Terugblik en vooruitblik bijeenkomst Duinweg tot Beekdal

Op maandagavond 19 april heeft het Natuurplatform Drentsche Aa een bijeenkomst

georganiseerd met het thema: Van Duinweg tot Beekdal. De bedoeling was om samen met

bewoners ideeën te verzamelen en plannen te maken om in dit gebied de natuurwaarden te

versterken, waar mogelijk nieuwe natuur te ontwikkelen en het recreatief gebruik van dit

gebied in goede banen te leiden.

De bijeenkomst vond plaats in het Nivonhuis “De Hondsrug” in Noordlaren.

Fietspad

In het begin van de avond werd stil gestaan bij de aanleg en het gebruik van het fietspad

Okkenveen – Westerlanden. Bij de voorbereiding van dit fietspad is de communicatie naar de

bewoners van Midlaren indertijd niet vlekkeloos verlopen. Mogelijkheden om met

wijzigingsvoorstellen te komen waren er voor de individuele burger eigenlijk niet. Dit alles

heeft geleid tot de oprichting van het Natuurplatform Drentsche Aa, een Stichting, die door

haar rechtsvorm meer mogelijkheden heeft om op dergelijke plannen invloed uit te oefenen.

Vanuit het perspectief van de reacreant is het fietspad zonder meer succesvol te noemen. In

weekeinden en op mooie fietsdagen wordt het pad met name door fietsers intensief gebruikt.

Als neveneffect van dit gebruik treedt echter een verstoring van flora en fauna op in de directe

omgeving van het fietspad. Het Natuurplatform spant zich in om de ongewenste

neveneffecten met terreinbeheerders en gemeente bespreekbaar te maken en tot een oplossing

te komen.

Eigen plan: Van Duinweg tot Beekdal

In plaats van te moeten reageren op (inrichtings)plannen van overheidsinstanties (gemeente of

provincies) en terreinbeheerders van natuurgebieden, kiest het Natuurplatform er liever voor

om zelf met plannen te komen.. Daarom heeft ze het initiatief genomen tot haar plan Van

Duinweg tot Beekdal. Om de aanwezigen een idee te geven hoe een gebied op een natuurlijke

manier ingericht kan zijn, werden er dia’s van New Forest en Borkener Paradies getoond.



Discussie en ideeën

Met ongeveer 40 bewoners uit Noordlaren en Midlaren, belangstellenden van Waterschap

Hunze en Aa’s en Natuurmonumenten en vrijwilligers van het Nivonhuis, zijn de aanwezigen

aan de slag gegaan om ideeën naar voren te brengen. De kernvraag die hierbij centraal stond

was: Hoe ziet het gebied Van Duinweg tot Beekdal er over 10 jaar uit?

Aan vijf tafels is in groepen met levendigheid en enthousiasme over deze vraag

gebrainstormd en gediscussieerd. Er zijn ruim 40 ideeën naar voren gebracht over een breed

aantal onderwerpen. Een aantal van deze ideeën is op de avond zelf al in een kort tijdsbestek

genoemd: verhogen waterpeil, goede handhaving van regels die voor natuurgebieden gelden,

autoluw maken van enkele wegen, geleide recreatie, betere afstemming tussen

terreinbeheerders, etc. etc.

Kortom: een rijke oogst!

Werkgroep

Ingrid Schenk en Ria Rolf hebben zich die avond gemeld om verder mee te denken met

Albert Heringa, Marian van Albada en Willem Bok van het Natuurplatform. Inmiddels heeft

ook Marjan Giebels uit Midlaren zich aangesloten bij deze werkgroep.

De werkgroep gaat in eerste instantie alle ideeën ordenen. Het beeld dat dan gaat onstaan

wordt in een verhaal vastgelegd. Vervolgens zal de werkgroep nagaan op welke onderwerpen

we ons het best kunnen gaan richten, om zoveel mogelijk wensen en ideeën gerealiseerd te

krijgen.

Eind mei komt deze werkgroep bij elkaar om een begin te maken.

Mochten er nog vragen of suggesties zijn dan kunt u met ons contact opnemen:

Marianne van Albada 050-4092837

Willem Bok 050 3186109
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