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Er waren 10 leden van de klankbordgroep aanwezig. Waarvan 3 uit Zuidlaren, 3 uit
Noordlaren en 4 personen uit Midlaren. Verder 2 leden van de District-commissie Groningen
van Natuurmonumenten (Pieter Boomsma en avondvoorzitter Piet van Dijk) en 2 leden van
de werkorganisatie (Jacob & Roel).

In de afgelopen periode heeft er een veldbezoek plaats gevonden met beleidsmedewerker
van Natuurmonumenten op gebied van cultuurhistorie Michiel Purmer. Jacob heeft dit
bezoek kort toegelicht. Michiel vroeg tijdens het bezoek aandacht voor de (nog) niet wettelijk
beschermde, maar wel waardevolle cultuurhistorische sporen uit de Tweede wereldoorlog,
zoals de tankgracht op de 50-Bunder.

Vervolgens heeft Roel een presentatie gehouden over het water en de bodem onder het
gebied. Dit is namelijk het fundament onder het verdere verhaal. Het was een interessant
verhaal waarin vele geomorfologische fenomenen werden onthuld. Landschappelijk is de
Drentsche Aa is het bindende element. De eigendommen van NM spelen een belangrijke rol
als infiltratiegebied voor het beekdal. Het gebied herbergt kansrijke gradiënten, waar
prachtige mogelijkheden liggen voor natuurherstel.

Er waren weinig vragen over het verhaal van Roel. Na een korte pauze hebben we twee
thema’s besproken. Deze thema’s komen voort uit de vorige bijeenkomst. De onderwerpen
behoud van de rust, samenwerking, jeugdeducatie en behoud en ontwikkeling van het
landschap kwamen toen sterk naar voren.

Thema 1:
Behoud en ontwikkeling landschap en omgeving is een belangrijk punt vindt de
klankbordgroep. Maar hoe krijgen we samenwerking van de grond? Hoe bereiken we de
grondeigenaren en bewoners in de omgeving? Bij wie moet het initiatief liggen? Is er een rol
voor Natuurmonumenten? Zijn er concrete, eenvoudige, aansprekende voorbeeldprojecten
te bedenken?

Dit is een complex onderwerp. Gemeente Tynaarlo speelt daarbij een belangrijke rol.
Praktijk van bermbeheer kan veel beter en consequenter wat betreft de uitvoering.
Bestemmingsplannen is een onderwerp waar samenwerking zou kunnen helpen. De
afwatering van de es gaat langs de Tolhuisweg. Volgens Philippe Boucher is er verbetering
mogelijk in de manier van afwatering van de es in de vorm van verleggen of verontdiepen
van in het verleden gegraven diepe sloten. Een collectieve aanpak zou hier kunnen helpen.
Dick Schoppers onderstreepte het belang dat de TBO’s elkaar weten te vinden en met
elkaar samen moeten werken.
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Op de vraag hoe en wie een collectief zou moeten organiseren komen weinig concrete
ideeën. Er worden wat voorbeelden genoemd van gebiedsgroepen waarin Agrarische
Natuurverenigingen (ANV) een prominente rol spelen zoals ANV Wierde en Dijk. Maar in dit
gebied is geen ANV.
Burgers worden meer gezien als klankbordgroep en de organisatie van een soort
landschapscollectief is iets voor de terreinbeheerders (TBO’s). TBO’s zouden ook serieus
genomen worden dit in tegenstelling tot een particulier. Er wordt nog genoemd dat een
bijeenkomst met de politieke fracties van de gemeenteraad waardevol zou kunnen zijn.
Maar voordat er überhaupt iets wordt georganiseerd moet er een concreet plan liggen. De
es en boeren spelen een hoofdrol in dit collectief helaas zitten er geen boeren in onze
klankbordgroep. Wat er ook bedacht wordt het moet op een of andere manier ook
aantrekkelijk zijn voor de boeren en ondernemers in het gebied. Het organiseren van een
collectief is iets wat veel tijd gaat kosten. Tijd is iets wat schaars is bij alle partijen. Dit werkt
dan ook verlammend.

Thema2:
Beleefbaarheid en bewustwording vergroten werd genoemd op de vorige bijeenkomst als
belangrijke punt. Jeugd werd daarbij diverse keren als een belangrijke doelgroep genoemd.
Hoe kunnen we de beleefbaarheid vergroten en verdiepen zonder de evenzeer gewenste
rust geweld aan te doen? Welk (communicatie) middelen kunnen we inzetten, wat is er
nodig? Wat kan Natuurmonumenten doen, waar ligt een rol voor de omgeving?  Kunnen we
concrete projecten benoemen?

De mening van de klankbordgroep is dat we zeker de jeugd in de natuur moeten zien te
krijgen. Dit kan wellicht samen met IVN afd Zuidlaren, Nivon, Veenhorst e.d. Daarnaast is er
behoefte aan informatie en dan vooral over de cultuurhistorie. Punten die naar voren komen:

• Autoluw maken van de Westertseweg: nu mag je hier nog 60 km!
• Infopaneel aan de Pollse laan fungeert als belangrijk visitekaartje en wordt vaak

gelezen.
• Huidige parkeerplaats aan de Pollse laan voldoet; over nieuwe mogelijkheid aan de e

Tolhuisweg zijn de meningen wat verdeeld.
• De sporen uit het verleden bieden een fantastische kans voor natuurbeleving:

zichtbaar maken van de archeologie
• Er is vraag naar excursies en er zijn binnen de klankbordgroep al enkele mensen die

dat als vrijwilliger zouden willen doen.
• Gebruikers zijn in te delen in drie groepen: 1.sportieven (hardlopen, mountainbiken,

fietsen). 2. Dagelijkse gebruikers uit de omgeving (ommetjes, hond uit laten,
paardrijden) 3. zondagswandelaars van verder weg

• De vrijwilligersgroep die de geschiedenis onderzoekt in het Noordlaarderbos is
wellicht ook een groep die iets kan betekenen met voorlichting.

Er zijn twee data;s geprikt voor een veldbezoek. 3 juni om 19.30 gaan we het
Noordlaarderbos in. We verzamelen ons bij het Nivon huis. Bij dit veldbezoek wordt Bert
Witvoet van SBB ook uitgenodigd. En het tweede bezoek is gepland op 11 juni om 19.30
aan de Tolhuisweg ter hoogte van de ingang Schietbaan. Dan gaan we de Vijftig Bunder op.


