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Verslag 
 

 Westerbrink 1 

Postbus 50040 

9400 LA  Assen 

www.prolander.nl 

Omschrijving: Verslag 1e schetssessie Roodzanden d.d. 23 april 2021 

Datum en tijd:  23 april 2021, 9.00-12.00  uur 

Plaats:  digitaal (zoom meeting)  

Volgnummer:  1 

Aanwezig:  Klaas Hooijer, Ruben Pruim, Philippe Boucher, Marijke Nieuwenhuis, Harry Jager, 

Ingeborg de Groot, Esdert Edens, Johan de Vries, Stieneke Boerma, Gretha 

Roelfs, Suzanne Poyck (deels), Maaike Hamstra, Martijn de Jong, Karel en Greet 

Schuit, Jan Sikkema, Vincent de Lenne, Jaap Nanninga, Saskia van Dijk, Sander 

Uiterwijk (vz), Jannes de Vries, Maurice Wenker, Martin van Dijken, Mariska 

Salomons, Peter van Bergen (Deels), Meriam Tuinstra (verslag) en Marten 

Bierma   

Afwezig:  Martin van Steenwijk, Johan van Fessem,  

Kenmerk:  Typ hier het kenmerk [SHIFT+ENTER is nieuwe regel] 

 

1 Welkom 

Sander heet iedereen van harte welkom.   

2 Kennismakingsronde + voorwerp 

• Mw. Meriam Tuinstra: Prolander, Medewerker gebiedsontwikking, gespreksleider 

(hond)  

• Dhr. Esdert Edens: Voorzitter recreatiegebied Mooi Zeegse  

• Dhr. Ruben Pruim: Grondeigenaar in/naast Roodzanden (Foto huisje)  

• Mw. Gretha Roelfs: provincie Drenthe, aardkundige waarden (schoen) 

• Dhr. Harry Jager: Hydroloog, Waterschap Hunze en Aa’s (koffiemok) 

• Mw. Marijke Nieuwenhuis, provincie Drenthe, archeologie (schoteltje) 

• Mw. Ingeborg de Groot, recreatieschap (wandelkaart) 

• Dhr. Sander Uiterwijk, Prolander, projectleider Roodzanden (steen met 

schelpfossielen) 

• Dhr. Jannes de Vries, Prolander, ruimtelijk ontwerper (pen/papier) 

• Dhr. Maurice Wenker, Prolander, ruimtelijk ontwerper (pen, thermoskan) 

• Dhr. Johan en Mw. Janita de Vries, grondeigenaren in/naast Roodzanden 

(verband) 

• Mw.  Stieneke Boerma, dorpsbelang Oudemolen, grondeigenaar in/naast 

Roodzanden (fles zand) 

• Mw. Maaike Hamstra, gemeente Aa en Hunze (fries tegeltje) 

• Mw. Mariska Salomons, Prolander, ecohydroloog (tuinvork) 

• Dhr. Peter van Bergen, Prolander, hydroloog (glas water) 

• Dhr. Martin van Dijken, Prolander, ruimtelijk ontwerper (roei foto) 

• Dhr. Martijn de Jong, grondeigenaar in/naast Roodzanden (voertuig) 

• Dhr. Jan Sikkema, Boermarke Zeegse, voorzitter (microscoop) 

• Dhr. Vincent de Lenne, boswachter Staatsbosbeheer, (afgeknaagde tak) 

• Dhr. Jaap Nanninga, Gemeente Tynaarlo, natuur en landschap (foto Onlanden, 
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orchidee Drentsche Aa) 

• Mw. Saskia van Dijk, Provincie Drenthe, aardkundige waarden (notitieboekjes)\ 

• Dhr. Karel en Greet Schuit, eigenaren recreatiewoning Roodzanden 

• Dhr. Philippe Boucher (natuurplatform Drentsche Aa) (wilde narcis) 

• Dhr. Klaas Hooijer, dorpsbelang Zeegse voorzitter, niet voorgesteld  

• Mw. Suzanne Poijck, Staatsbosbeheer, teamleider, niet voorgesteld  

• Mw. Meriam Tuinstra, Prolander, Medewerker gebiedsontwikkeling (hond)  

 

3 Inleidende presentaties: de digitale veldtocht   

Voor de inleidende presentaties, zie de storymap, powerpointsheets en/of bekijk de 

opname band af:   

a. Kaart, Inleiding en kader: Sander Uiterwijk (sheet 2,3 en 4 PowerPoint) 

b. Ontwerpopgave: Jannes de Vries (sheet 5, PowerPoint)  

c. Reis door het landschap: Maurice Wenker (storymap, tabblad landschap)  

d. Hydrologie: Peter van Bergen (storymap, tabblad hydrologie) 

e. Ecologie: Mariska Salomons (storymap, tabblad ecologie)  

 

4 Drie breakout rooms  

Op de bijgevoegde A3 platen (drie stuks) staan de opgestelde tekeningen van de drie 

Breakouts-rooms met een uitgebreide legenda waarin met de opmerkingen van de 

deelnemers staan verwoord. 

 

5 Afspraken voor het vervolg en doorkijk.   

• Tweede sessie wordt vrijdag 4 juni. Bekeken wordt of dit fysiek bij elkaar kan zijn (van 

10-14 uur inclusief lunch in het veld) . Anders een digitale sessie van 9.00-12.00 uur 

via ZOOM. 

• Met Marijke Nieuwenhuis wordt contact opgenomen (Jannes) om haar verhaal te 

inventariseren..  

• De presentaties, verslag en beelden worden aan de aanwezigen toegestuurd.  

• Doorkijk 2e en 3e sessie: 

De 2e sessie (4 juni) staat in het teken van verdieping. Ingegaan wordt op  

a) herstel ecohydrologie,  

b) zichtbaarheid landschap/tijdslagen,  

c) gebruik/medegebruik zoals recreatie, agrarisch gebruik. 

De 3e sessie (datum nader te bepalen) staat in het teken van samenvoegen tot 1 

integraal verhaal.  

Het geheel wordt gebundeld in een schetsboekje en zal worden gebruikt voor het 

maken van een inrichtingsplan, vergunningen en bestek.  

 

6 Sluiting 

Sander bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 12.07 uur.   
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Kamer 1, onder leiding van Jannes de Vries

Eén deelnemer heeft percelen binnen projectgrens in eigendom en hecht 
daar waarde aan (paardenbeweiding, locatie nabij woning). Ziet kansen voor 
daarop aanwezige funderingsrestanten. Pacht ook bosperceel van SBB en 
zorgt voor onderhoud, wat wordt gewaardeerd. Vraagt aandacht voor vernatting 
in het voorjaar en daardoor moeilijke toegankelijkheid percelen als ook 
schimmelvorming zomer bij woning aan Koesteeg. 

Kansen om het verhaal Roodzanden - relicten uit het verleden - zichtbaar te 
maken. 

Wat betreft archeologie zijn de celtic fields, de grafheuvels en de karrensporen 
(oude doorgaande routes) belangrijke elementen. Er is sprake geweest van oude 
bewoning op de flanken en in het beekdal kunnen rituele deponeringen aanwezig 
zijn. Het is een oud gebied en altijd een goede verblijfplaats geweest. Het is van 
belang het gebied te beschouwen in de context van de gehele Drentse Aa en 
het esdorpenlandschap. Het is een samenhangend systeem waarin archeologie, 
cultuurhistorie, huidig (en toekomstig) landschap samenkomen. Behoud door 
ontwikkeling. 

Natuurlijke toekomst voor Roodzanden is kansrijk, waarbij sloten zijn gedempt 
en in het beekdal meer plek is voor oorspronkelijke begroeiing en nieuwe natuur. 
Wel met aandacht voor eventuele ongewenste effecten van aanpassingen 
waterhuishouding (handhaven: drooglegging huidige woning e.d.) 

Vanwege toename recreatie is aandacht gewenst voor zoneren recreatiedruk 
(recreatie vs natuur).  

Onderhoud aan bijvoorbeeld wegbermen gebeurt niet altijd met oog voor de 
aanwezige natuurwaarden. 

Er is verschil in betrokkenheid bij het landelijk gebied tussen bewoners Zeegse en 
Mooi Zeegse. Er is nu geen sprake van hechte samenhang. 

Qua recreatie zouden we meer dienstbaar kunnen worden aan de recreatieve 
wensen die er leven, niet alleen vanuit economisch oogpunt. Duurzaam toerisme 
waarbij de beleving centraal staat en slimme combinaties worden gemaakt.  

ATB-route eventueel in te passen. 

Het landschappelijke verhaal beleefbaar maken: gebied is heel lang aantrekkelijk 
voor wonen, recreëren, werken (esgronden in nabijheid): oude culturen, oude 
rituelen,     



Voor het hydrologisch herstel moeten eigenlijk 
zoveel mogelijk van de sloten in het plangebied 
gedempt worden. Hierdoor kan in het plangebied 
meer van de natuurlijke vegetatie ontstaan. 
Bovendien kan het water beter in de grond 
infiltreren ten behoeve van kwelvegetatie in het 
beekdal. In hoeverre is dit haalbaar ivm recreatief 
en agrarisch (mede)gebruik?

Het dempen van watergangen zorgt voor een 
vervaging van de ruilverkavelingsgeschiedenis. Kan 
dit ook zichtbaar blijven door sloten niet helemaal te 
dempen, maar alleen te verondiepen tot greppels?

Bij de planvorming moet wel aandacht zijn 
voor het (mede)gebruik door de mensen uit het 
gebied: (hobby)boeren Oudemolen, particuliere 
grondeigenaren in/rond noordzijde projectgebied. 
Doe het landschapsbeheer samen.
 
Particuliere eigenaren willen niet dat er over hun 
hoofden heen beslissingen worden genomen over 
hun eigendommen. Ze staan positief ten aanzien 
van natuurontwikkeling. Het mate van natuur is wel 
onderwerp van gesprek. Wat wordt de invloed van 
vernatting op het bosgebied? Uitzichten behouden.

Er wordt waarde gehecht aan het groene en 
natuurlijke karakter van het gebied, en de 
landschappelijke afwisseling. Het belang van het 
verbinden van de heidegebieden van het Molenveld 
naar het Siepelveen wordt gezien.

Kunnen we iets doen met de zichtbaarheid  van de 
cultuurhistorie in het Molenveld? (karrensporen, 
Celtic fields, grafheuvels). Onderzoeken waar 
recreatie kan zorgen beleving. Wat is wenselijk 
ten aanzien van herstel van reliëf?Idee: met 
mountainbike/ paard en wagen karrensporen 
nieuwe stijl maken (niet door kwetsbare delen).  

Wat zijn de gewenste typen voor natuur? En 
wat moet daar nog aan inrichting gebeuren? Het 
plangebiebij het Molenveld is al vrij natuurlijk. Moet 
daar nog wat gebeuren, of zijn de natuurdoelen 
binnen al bereikt?

Beheer is een belangrijk item. Hier moet bij de 
planvorming al goed over nagedacht worden, 
zodat er bij de inrichting al rekening mee gehouden 
kan worden. Doorzichten over het beekdal van 
het Schipborgsche diep vanaf de rand worden 
gewaardeerd. Kan Landschapsbeheer Drenthe hier 
een rol in spelen?

Om een verbetering te realiseren voor de natuur is 
het gewenst om de (voormalige) landbouwgronden 
te verschralen. Hiermee wordt de natuur ter plaatse 
afwisselender, en spoelen minder voedingsstoffen 
via het grondwater uit naar het beekdal. We 
weten nog niet in welke mate en op welke manier. 
Mogelijkheden zijn stelselmatig maaien en het 
maaisel afvoeren, ‘uitmijnen’ en het afgraven van 
de voedselrijke bouwvoor.

Het afgraven van de bouwvoor staat op gespannen 
voet met de aardkundige en archeologische 
waarden. De bodem heeft zich in duizenden jaren 
gevormd. Hier moeten we zorgvuldig mee omgaan.

Zorgvuldigheid/balans ten aanzien van bestaande 
recreatieve routes en gewenste natuur. De 
toegankelijkheid van het gebied wordt hoog 
gewaardeerd. Er zijn ook uitwassen van recreatief 
gebruik in de vorm van motorcross en menners 
waardoor wrijving ontstaat. In tijden van corona 
wordt het gebied heel intensief gebruikt, dat hoeft 
niet nòg hoger te worden.

Randboszone open maken om de aanwezige 
stuifzandkoppen zichtbaar te maken. Kunnen we 
daarvoor de oude bosgrens benutten?

Kamer 2, onder leiding van Maurice Wenker



Kamer 3, onder leiding van Martin van Dijken

gradiënt natuurontwikkeling

Wens: herstel natuurlijk reliëf: met vochtige 
graslanden (laag) en heide (hogere delen). Het 
geheel is nu vlak, saai.  

Het beleven van tijdslagen (Celtic fields, 
grafheuvels, karrensporen).  

Verbinding heideveld Zeegse duinen en Molenveld 
met elkaar verbinden via Roodzanden (droge en 
vochtige heide, en vochtige graslanden) spreekt 
aan. Hoe meer variatie, hoe meer verscheidenheid 
in plant en dier.  

Harde overgang bos naar beek (bosrand) 
verzachten 

Ontstaansgeschiedenis van de bosaanplant rond 
Koesteeg is vertellen waard. 

Klinkerpad Koesteeg: verhaal 
ontstaansgeschiedenis van de Koesteeg vertellen. 
Waarschijnlijk is deze voortgevloeid uit de eerdere 
karrensporen. Klinkerpad is onderdeel van 
fietsknooppunten route en landgelijke fietsroute 
14b. Heeft nu ook functie als ontsluitingsweg naar 
de percelen met flora en faunarijk grasland in 
projectgebied.  (idee: Verbeelding karrensporen 
zoals bij ‘’50 Bunder’’) 

Herstel fundamenten aan noordzijde, bij pingo ruïne 
voor realisatie 5 nieuwe vakantiewoningen. Ook het 
verhaal (ontstaansgeschiedenis sinds 1932 /sociaal 
fenomeen) camping Mooi Zeegse vertellen.  

Zonering van recreatie als (gemotoriseerde) 
mountainbikes. Niet te dicht langs de huizen 
(privacy), maar ook veiligheid andere recreanten. 
Ook rekening houden met routes met aanwezige 
natuurwaarden (overnachtingsplaats reeën).  
Zonering. Op dit moment (Coronatijd) laten veel 
extra (geen natuurminnende) recreanten rommel 
achter,  en komen op plaatsen waar ze niet moeten 
komen.    

Doorsteek door bospercelen om bv. vlinders van 
heideterrein naar heideterrein te kunnen laten 
fladderen. Let op in bos stuk bij Recreatiewoning 
ligt ook een pingo ruïne.  

Afwatering van huizen, wegen, percelen. Je wilt 
geen natte voeten. Door maatregelen in verleden 
(bv. Afdammen van sloten is de waterstand al 
hoger. Op sommige plekken geeft dit problemen 
(woning, toegangsweg, Oostenrijkse dennen). 

Agrarisch perceel (gif, soortenarmoede) omzetten 
naar natuur. Gradiënt verschil levert variatie in 
vegetatie, dieren. Je ziet nu ooievaar, fazant, 
watersnip, reeën, vos terugkomen. Genoemd 
worden aanplant van jeneverbes, kleine bosjes  
(referentie Molenveld)   

Aandacht voor tracé Pieterpad  

Lawaai: in verleden zijn bomen gekapt (voormalig 
land boer Timmer/Molenveld) dit geeft meer lawaai.  

Parallel aan fietspad ligt een zandpad (eigendom 
Boermarke Zeegse) deze moet opgaan in 
landschap. Zandpad wordt nu ook gebruikt voor 
ontsluiting naar recreatiewoning in natte tijden. 

Verzoek om hulp bij omvormen van bestemming 
fauna en bloemrijk Grasland (N11.02) om te vormen 
naar nat schraalland (N10.01). 


