
UITNODIGING door het

NATUURPLATFORM DRENTSCHE AA 

aan alle inwoners van Glimmen, Noordlaren en Midlaren, 
die zich betrokken voelen bij de Natuur in onze omgeving

voor een GEDACHTENWISSELING OVER DE TOEKOMST VAN HET GEBIED 
TUSSEN DUINWEG, WESTERTSEWEG EN DRENTSCHE AA

DATUM: maandag 19 april 
TIJD: 19.45 uur 
PLAATS: NIVON huis, De Hondsrug, Duinweg 6, Noordlaren 

STICHTING NATUURPLATFORM REGIO DRENTSCHE AA
Het Natuurplatform Drentsche Aa werd vorig jaar opgericht, als reactie op de aanleg van het fietspad 
over de Drentsche Aa tussen Westertseweg en Okkenveen. Toen bleek nl. dat burgers in de praktijk 
geen enkele invloed kunnen uitoefenen op plannen die worden gerealiseerd in een Natuurgebied. 
In dit soort gevallen wordt nl. de norm gehanteerd, dat eventuele bezwaren alleen ontvankelijk 
verklaard worden als de indiener ervan niet verder dan 1000m van het terrein af woont. 
Bij een Natuurgebied is dit meestal nooit het geval.
Dit was voor een aantal inwoners uit Midlaren aanleiding om de Stichting Natuurplatform Drentsche 
Aa op te richten, een rechtsvorm die de mogelijkheid biedt om in dit soort gevallen wel gehoord te 
worden. Behalve als een mogelijkheid om te protesteren tegen bestaande plannen, zien wij de 
Stichting Natuurplatform vooral ook als een uitdaging om zelf initiatief te nemen en op een meer 
positieve wijze een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de natuur in onze omgeving en daar 
willen we graag zo veel mogelijk mensen bij betrekken.

Project “VAN DUINWEG TOT BEEKDAL”
Tijdens het volgen van de gebeurtenissen rond het 
fietspad is ons meermalen gebleken dat de 
verschillende instanties die allemaal iets over het 
gebied te zeggen hebben, in hun beleid vaak langs 
elkaar heen werken, zodat de effecten daarvan niet 
direct een positieve bijdrage leveren aan de natuur als 
geheel. Ook denken we dat er meer creatieve 
oplossingen mogelijk zijn om de natuurwaarden in het 
gebied verder te ontwikkelen. We zijn daarom een 
project gestart, Van Duinweg tot Beekdal geheten, 
waarin we willen proberen ideeën en plannen te 
ontwikkelen, niet alleen voor de strook van het 
fietspad, maar voor het hele gebied tussen Duinweg, 
Westertseweg en Drentsche Aa. We hopen dat u als 
omwonenden in deze plannen wilt meedenken, zodat 
we ideeën kunnen aanleveren om het gebied in 
samenwerking met de beherende instanties meer als 
één samenhangend geheel tot ontwikkeling te brengen.
Voorlopig hebben we daartoe een niet al te groot 
gebied in gedachten, dat grofweg gezien de volgende terreinen bevat: Noordlaarderbos, Vijftig 
Bunder, Westerlanden en Wilde Veen. In de toekomst kan dit gebied wellicht naar het westen en 
oosten uitgebreid worden.

zie ook onze website:

www.natuurplatform-drentsche-aa.nl



Doel van deze avond
Het is de bedoeling om op deze avond met u ideeën uit te wisselen over hoe we dit gebied 
aantrekkelijker kunnen maken en de natuurwaarden ervan kunnen versterken in samenwerking met 
de terreinbeheerders en andere betrokken instanties (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, 
Waterschap, gemeentes en eventuele particuliere eigenaren). Vaak leven er bij omwonenden en 
andere geïnteresseerde natuurliefhebbers waardevolle ideeën, die in het huidige proces van 
planvorming geen kans krijgen om aan bod te komen.

Fietspad
De meesten van u zullen zich nog de aanleg herinneren van het fietspad over de Drentsche Aa bij de 
Westertseweg in augustus-september 2008. Dat gaf indertijd aanleiding tot veel commotie. 
Tegenstanders organiseerden een protestwandeling, voorstanders betoogden dat het een prachtige 
route was en dat iedereen de kans moest hebben om daarvan te genieten. Over dat laatste waren 
trouwens zowel voor- als tegenstanders het eens: het is een mooie route en veel mensen genieten 
ervan. Over de manier waarop het is uitgevoerd, zijn de meesten het ook eens: het pad is veel te 
strak en te recht, het beton doet denken aan een snelweg en het feit dat je als burger in de praktijk 
geen enkele invloed kunt uitoefenen op dit soort projecten, viel ook bij niemand in goede aarde. 

Monitoring van het gebruik van het fietspad
Toen het fietspad er eenmaal lag, leek het ons goed om te kijken hoe er gebruik van werd gemaakt 
en wat voor effecten dit heeft op de natuur in de omgeving. Een twaalftal vrijwilligers uit Midlaren en 
Noordlaren heeft gedurende voorjaar en zomer 2009 op verschillende dagen van de week en 
verschillende uren van de dag geteld hoeveel fietsers en wandelaars gebruik van het fietspad 
maakten en wat er verder zoal voorviel. Dat heeft een heleboel interessante gegevens opgeleverd. 

Gegevens over reewild, dassen, vogels en planten
Behalve dat hebben we als Natuurplatform nog een heleboel informatie bij elkaar gebracht, die 
verzameld is door anderen. De vogeltelgroep Drentsche Aa, die al jaren vogels telt in het hele 
Drentsche Aa-gebied, heeft voor ons de gegevens over de weilanden ten noorden en zuiden van het 
fietspad uitgelicht uit hun totaalrapport, om mogelijke verstoringen van vogels in dat gebied te 
kunnen signaleren. Niesco Loeröp heeft het gedrag van de reeën gevolgd, Natuurmonumenten de 
ontwikkeling van de dassen en het IVN heeft in opdracht van Staatsbosbeheer planten 
geïnventariseerd op het rivierduin bij de Drentsche Aa, waar het fietspad over de dijk passeert. 

Presentatie van de uitkomsten
Marianne van Albada heeft van al die gegevens een helder en samenhangend verslag gemaakt. 
Als inleiding op de discussie over de toekomst van het gebied zal ze op deze avond een powerpoint 
presentatie verzorgen met een korte samenvatting van de uitkomsten, informatie over bestaande 
plannen bij rijksoverheid, provincies en gemeenten en (ter inspiratie voor de discussie) wat beelden 
van een vergelijkbaar gebied in Engeland, het New Forest, dat al sinds de middeleeuwen beheerd 
wordt op een manier, zoals dat hier vroeger ook in Drenthe gebeurde. 

PROGRAMMA

19.45 uur Welkom met koffie of thee
20.00-20.45 uur presentatie Marianne van Albada
20.45-21.00 PAUZE
21.00-22.00 uur discussie en uitwisseling ideeën

Geïnteresseerden kunnen zich na afloop melden 
om mee te doen aan een werkgroep, 
die het plan verder vorm gaat geven.

GRAAG TOT ZIENS 
OP MAANDAGAVOND 19 APRIL!

namens het Natuurplatform:

Philippe Boucher Erik Bergsma
Willem Bok Robert Bakker
Albert Heringa Marianne van Albada


