
Stichting Natuurplatform Drentsche Aa
De Werkgroep Van Duinweg tot Beekdal

UITNODIGING
aan alle inwoners van Glimmen, Noordlaren en Midlaren, 
die zich betrokken voelen bij de Natuur in onze omgeving www.natuurplatform-drentsche-aa.nl

DISCUSSIEAVOND OVER DE TOEKOMST VAN HET GEBIED TUSSEN 
DUINWEG, WESTERTSEWEG EN DRENTSCHE AA

DATUM: maandag 18 april 2011
TIJD: 19.45 uur 
PLAATS: NIVON huis, De Hondsrug, Duinweg 6, Noordlaren 

STICHTING NATUURPLATFORM REGIO DRENTSCHE AA
Het Natuurplatform Drentsche Aa werd in 2009 opgericht, met het doel individuele burgers een stem 
te geven in de vele plannen die in het Nationaal Park Drentsche Aa ten uitvoer worden gebracht. 
In de praktijk blijkt namelijk dat burgers, als het er op aankomt, geen werkelijke invloed kunnen uit-
oefenen op plannen die worden gerealiseerd in een Natuurgebied. Bij eventuele bezwaren wordt 
standaard de norm gehanteerd, dat de indiener binnen een straal van 1000m van het terrein moet 
wonen, wil hij ontvankelijk verklaard worden. Bij een Natuurgebied is dit meestal nooit het geval. 
Een Stichting, met duidelijk omschreven doelstellingen, heeft dan meer mogelijkheden om gehoord 
te worden. 
Bestuur en vrijwilligers van de Stichting Natuurplatform zien het daarnaast als een uitdaging om ook 
zelf initiatieven te ontplooien en op die manier 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”
Na onze eerste voorlichtingsbijeenkomst voor omwo-
nenden op 19 april vorig jaar, zijn we met een kleine 
werkgroep van vrijwilligers uit Noord- en Midlaren het 
project, Van Duinweg tot Beekdal gestart. Daarin pro-
beren we, op basis van de op die avond door de aan-
wezigen ingebrachte ideeën en opmerkingen, een plan 
te ontwikkelen voor het gebied tussen Duinweg, Wes-
tertseweg en Drentsche Aa. Op bijgaand kaartje is het 
gebied, dat we op het oog hebben zwart omlijnd. Het 
omvat grofweg de volgende terreinen: Noordlaarder-
bos, Vijftig Bunder, Westerlanden en Wilde Veen. Uit-
breiding naar de Besloten venen in het noorden, de 
strook ten westen van de Drentsche Aa en de akkers, 
vennetjes en bosjes ten oosten van de Duinweg is in 
de toekomst mogelijk.

DOEL VAN DEZE AVOND
Het is de bedoeling om op deze avond verslag uit te brengen van onze inspanningen tot nu toe en 
met u van gedachten te wisselen over de voorlopige conclusies en voorstellen tot verbetering die we 
hebben uitgewerkt. Vaak leven er bij omwonenden en andere geïnteresseerde natuurliefhebbers 
waardevolle ideeën, die we graag willen meenemen in de verdere uitwerking van onze plannen.



Presentatie door leden van de werkgroep
In de afgelopen periode hebben we gesproken met de verschillende terreinbeheerders, particuliere 
eigenaren en andere instanties die zich bemoeien met dit gebied, waaronder Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer, het Waterschap, de gemeentes Haren en Tynaarlo en het recreatieschap Drenthe. 
We hebben hen onze bevindingen en ideeën betreffende het gebied voorgelegd en een inventarisatie 
gemaakt van knelpunten en mogelijke verbeteringen. Op deze avond willen we via een korte presen-
tatie verslag uitbrengen van de uitkomst van deze gesprekken en proberen de kernpunten te illustre-
ren aan de hand van een aantal dia’s. 

Uitwisseling van ideeën voor de toekomst en de vraag :  Hoe nu verder?
Na de pauze willen we aan de hand van een aantal hoofdpunten met u verder discussiëren over de 
toekomst en uw mening horen over onze voorstellen. We hopen op een actieve inbreng van uw kant.

PROGRAMMA

19.45 uur Welkom met koffie of thee
20.00-20.45 presentatie door leden van de werkgroep
20.45-21.00 PAUZE
21.00-22.00  discussie en uitwisseling ideeën

Wilt u zelf ook actief meedenken over dit gebied, dan 
kunt u zich op deze avond aanmelden voor ondersteu-
ning van onze werkgroep 

GRAAG TOT ZIENS 
OP MAANDAGAVOND 18 APRIL!

de Werkgroep 
Van Duinweg tot Beekdal:

Willem Bok Ingrid Schenk
Marianne van Albada Ria Rolf
 


