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1 INLEIDING
1.1 Aanleiding
Drenthe kent veel gebieden met een hoge natuur- en landschappelijke waarde. Het is niet
toevallig dat juist in deze gebieden zich recreatiebedrijven ontwikkelen. Maar zonder een
goede begeleiding van deze ontwikkeling ontstaat er een strijdigheid in belangen tussen
enerzijds natuur en landschap en anderzijds toerisme en werkgelegenheid. Dit terwijl er
volop kansen liggen om elkaar te versterken. De recreant zoekt ontspanning in de rust en de
ruimte die natuur en landschap bieden. In zijn aantrekkingskracht voor de recreant vindt de
natuur voor een belangrijk deel haar maatschappelijke draagvlak.
Zowel natuurorganisaties als recreatieondernemers zijn gebaat bij een hoge kwaliteit van
recreatiebedrijven in en bij natuurgebieden. Uit diverse praktijkvoorbeelden is gebleken dat
bedrijven die op slot zitten langzamerhand worden “uitgepond”. Hierbij is er niet langer
sprake van een recreatiebedrijf, maar een verzameling particuliere recreatiewoningen zonder
toeristische exploitatie. Deze situatie vinden zowel natuur- als recreatieorganisaties
ongewenst. Daarnaast is er momenteel landelijk aandacht voor de ontwikkeling van
recreatiebedrijven in combinatie met winst voor nieuwe natuur en versterking van het
landschap. De VROM Raad heeft onlangs gepleit voor een sterkere bemoeienis van de
toeristische sector bij ruimtelijke kwaliteit.
De Milieufederatie Drenthe heeft het initiatief genomen om samen met RECRON Drenthe te
werken aan een integrale gebiedsaanpak, waarbij recreatie in samenhang met winst voor
natuur en landschap wordt ontwikkeld. Inmiddels is er volop belangstelling voor het project
bij de provincie Drenthe en gemeenten. Zowel het Recreatieschap Drenthe als de provincie
Drenthe zijn intensief betrokken bij het project Natuurlijke Recreatie. Er is een adviesrapport
uitgebracht aan het bestuur van provincie en gemeenten met betrekking tot het benodigde
instrumentarium (Natuurlijke Recreatie Drenthe, deelrapport instrumentarium). Conform dit
advies wordt voor meerdere gebieden een gezamenlijk Ontwikkelingsperspectief opgesteld,
zo ook voor het grondgebied van de gemeente De Wolden.
Het voor u liggende rapport beschrijft het ontwikkelingsperspectief in de gemeente De
Wolden voor recreatie en natuur en landschap. Dat een gezamenlijke aanpak mogelijk is,
heeft de projectgroep natuurlijke recreatie inmiddels tot op bedrijfsniveau bewezen binnen
een eerder opgesteld ontwikkelingsperspectief natuurlijke recreatie in het Drents Friese
Wold. Er zijn op voorhand geen redenen om te veronderstellen dat dit in De Wolden minder
positief zal uitpakken.

1.2 Planproces en leeswijzer
Dit ontwikkelingsperspectief Natuurlijke Recreatie “De Wolden” is binnen een half jaar tot
stand gekomen, door middel van de volgende werkstappen:
1. Begrenzing plangebied
2. Verkenning van de landschapsontwikkeling in De Wolden
3. Een werksessie sectorbelangen recreatie
4. Een werksessie sectorbelangen natuur
5. Een integrale werksessie landschap, recreatie en natuur.
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De werkstappen zijn gebaseerd op de LAC1- methode, waarbij uit wordt gegaan van
voortdurende veranderingen in plaats van een statische eindsituatie. Bij de begrenzing van
het plangebied in De Wolden is in dit geval bewust gekozen voor de hele gemeente.
Uitgangspunt is namelijk dat een plangebied voldoende groot is om zowel
consolidatiegebieden te benoemen als ontwikkelings-gebieden. Het gekozen plangebied treft
u aan in kaartbijlage 1.
Nadat de grenzen zijn vastgesteld is gekeken naar de ontwikkeling van het landschap. De
uitkomsten hiervan leest u in hoofdstuk 2. Pas als men de historische en huidige
ontwikkeling van het landschap begrijpt, kunnen zinnige uitspraken worden gedaan over de
acceptabele grenzen van een toekomstige ontwikkeling.
Als derde en vierde stap zijn sectorale streefbeelden geformuleerd en uitgewerkt (hoofdstuk
3 en 4). Vervolgens is in een gezamenlijke werksessie een integraal ontwikkelingsperspectief
uitgewerkt (hoofdstuk 5). De werksessies vonden plaats in een open, toegankelijke en
informele sfeer.
Ten slotte wordt in hoofdstuk 6 beschreven welke vervolgstappen nodig zijn om het
gezamenlijke ontwikkelingsperspectief ook in de praktijk vorm te geven.

1.3 Status van het rapport
Dit deelrapport heeft de status van een onafhankelijk adviesrapport op basis van de
uitkomsten van een drietal werksessies. Gezien de uitkomsten van de werksessies mag
worden verondersteld dat het uiteindelijk geschetste ontwikkelingsperspectief mag rekenen
op draagvlak bij zowel natuur- als recreatieorganisaties. De gemeente De Wolden en de
provincie Drenthe kunnen dit ontwikkelings-perspectief vervolgens overnemen in hun beleid
voor de komende periode.

1

Limits of Acceptable Change
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2 ONTWIKKELING VAN HET LANDSCHAP
Het huidige landschap in De Wolden is een momentopname in voortdurende veranderingen
in grondgebruik. Deze veranderingen in grondgebruik zullen ook in de toekomst het
landschap beïnvloeden. Het is daarom weinig zinvol om een statisch behoud van het huidige
landschapsbeeld na te streven. Het is veel belangrijker om de drijvende processen achter de
veranderingen in grondgebruik te begrijpen en een goede plaats te geven in het landschap.
De in deze studie gehanteerde LAC-methode gaat ook uit van het begeleiden van
toekomstige ontwikkelingen in plaats van deze tegen te willen houden. De basis daarvoor is
kennis van de landschapsontwikkelingen zoals beschreven in dit hoofdstuk.

Stroomgebieden De Wolden.
Bewerkt naar Elerie, 1998

Het plangebied De Wolden beslaat een groot deel van het stroomgebied van de Reest, het
Oude Diep en de Wold Aa. De noordzijde van het plangebied grenst aan het stroomgebied
van de Oude Vaart. Een goed overzicht van deze verschillende beken wordt weergegeven in
de voorgaande figuur.

Tot circa 1000 na Chr. waren binnen het plangebied overwegend natuurlijke processen
vormend voor het landschap. Deze natuurlijke onderlegger is nog steeds aanwezig, hoewel
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niet overal even zichtbaar. Om deze onderlegger zichtbaar te maken op kaartbeeld kan
gebruik worden gemaakt van de Paleogeografische kaart van 1000 na Chr. vervaardigd door
dr. T. Spek (2004). Daarop is vooral het stroomdallandschap (blauw) goed zichtbaar.
Tussen deze stroomdalen lagen in de natuurlijke situatie rond 1000 na Chr. uitgebreide
veengebieden (paars). In de loop van eeuwen heeft zich hier laag- en hoogveen gevormd.
Als restanten van de IJstijd zijn er binnen De Wolden nog (restanten van) stuwwallen
aanwezig (rood). Deze gronden liggen hoger dan het omliggende landschap. Ten slotte
bestaat ook in de Wolden, net als in de rest van Drenthe, een groot deel van de natuurlijke
onderlegger uit dekzand- en keileemgronden (groen en geel).
Deze natuurlijke situatie is nu nog steeds de onderlegger voor alle ruimtelijke processen die
zich in De Wolden voltrekken. Zo ligt Zuidwolde op en tegen de hogere stuwwalgronden aan.
Het huidige dorp omvat daarbij overigens de vroegere esdorpen Ten Arlo, Steenbergen,
Kerkenbos en Schottershuizen.

Legenda

Essen

Esdorpen
Esgehuchten

Afgezien van prehistorische nederzettingen is het plangebied naar verwachting pas vanaf
1000 na Chr. bewoond geraakt. In eerste instantie concentreerde de menselijke invloed zich
daarbij in en direct rondom het oude esdorpenlandschap. Logischerwijs bevonden de
esdorpen zich op de hogere gronden.
Het beeld van de uitgestrekte heidevelden (waarvan het Dwingelderveld een restant is) is
daarbij overigens zeer tijdelijk geweest in de periode tussen 1750 en 1900. In de natuurlijke
situatie was sprake van bos op de zand- en keileemgronden. De heide was een gevolg van
overbegrazing door schapen, die vanaf 1500 n Chr. pas werden geïntroduceerd in Drenthe.
Pas na 1900 werden de woeste (heide)gronden op grote schaal in Drenthe ontgonnen voor
hetzij landbouw, hetzij bosbouw. Deze laatste vorm van grondgebruik heeft er voor gezorgd
dat de kleinschalige esdorpen als Echten “ingepakt” liggen in een besloten landschap. De
huidige boswachterij Ruinen is een voorbeeld van een rigoureuze omvorming in het
landschap van een volstrekt open Echtenerveld naar een gesloten bosgebied.
In het westelijk deel van het plangebied is naar verwachting het gebied bij Broekhuizen en de
Wijk het eerst gekoloniseerd (hogere gronden). Vervolgens werd vanuit het westen vanaf
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circa 1300 na Chr. het laag- en hoogveengebied ontgonnen ten behoeve van de turf en
vervolgens in gebruik genomen als landbouwgrond. Voor de ontginning van de meer
oostelijk gelegen venen was de rond 1650 aangelegde Hoogeveense Vaart van groot
belang. Dankzij de afvoer van turf uit het hoogveencomplex is Hoogeveen ontstaan. In 1811
was al een groot deel van het hoogveengebied ten oosten van Zuidwolde afgegraven en
voor landbouw in gebruik genomen. De ontgonnen hoogveencomplexen hebben een
onomkeerbare verandering doorgemaakt.
Gedurende bijna 1000 jaar zijn de sturende vormen van grondgebruik in het plangebied
beperkt gebleven tot landbouw en delfstofwinning (hout en turf). Het overgrote deel van het
landschap zoals we dat nu kennen is dan ook het gevolg van deze productiedoelen.
Het duurde tot 1928 voordat de natuurbescherming op kwam en Natuurmonumenten in het
Dwingelderveld haar eerste aankopen deed. Opvallend genoeg valt deze gebeurtenis
nagenoeg samen met de oprichting van de Provinciale Vereniging voor
Vreemdelingenverkeer in Drenthe in 1929. Vanaf deze periode kwam het toerisme op gang.
Bij promotiewerk werden keer op keer oude beeldmerken gehanteerd als het Drentse
esdorpenlandschap, hunebedden, schaapskudden, heidevelden en boerderijen, brinken en
huifkarren. De gelijktijdige opkomst van zowel de natuurbescherming als het toerisme is
geen toevalligheid. De ontwikkeling van beide sectoren markeren een omslag in denken
waarbij een productief grondgebruik niet langer centraal staat.
Beide sectoren hebben vanaf begin van de vorige eeuw gaandeweg meer invloed gekregen
als landschapsbeïnvloedende vorm van grondgebruik. Naar verwachting zal dit de komende
decennia alleen maar toenemen, overigens in samenhang met blijvende vormen van
grondgebruik als de landbouw. Daarbij is het van belang rekening te houden met de
geschetste diversiteit in landschappen binnen De Wolden (zie figuur hiernaast, kaart 10 POP
Drenthe).
De esdorpen en esgehuchten zijn kleinschalig en kennen een traag veranderingstempo.
Nieuwe ontwikkelingen zullen moeten passen in de kleine schaal en bij het lage
veranderingstempo. De beekdalen zijn beter zichtbaar op de vorige figuren. Deze beekdalen
zijn vooral kwetsbaar voor wat betreft de herkenbaarheid er van over een grotere lengte als
lint door het landschap. Verstoring van deze herkenbaarheid, bijvoorbeeld door teveel
doorsnijdingen, doet afbreuk. Ten slotte is vooral op de plekken waar sprake is van een
“lagere gaafheidsgraad” de landschapstructuur te verbeteren. Bij een hoge gaafheidsgraad is
er vooral sprake van een inpassing van ontwikkelingen bij bestaande kwaliteiten.
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3 RECREATIE
Kaartbijlage 1 geeft een overzicht van alle recreatiebedrijven in de gemeente De Wolden.
Veel grootschalige recreatiebedrijven bevinden zich in of nabij het esdorpenlandschap. De
kleinschalige bedrijven zijn veelal gelegen in het jongere veenontginningslandschap. Dit is te
verklaren doordat de grootschalige bedrijven al veel langer bestaan en zich hebben
gevestigd in een aantrekkelijke omgeving. De kleinschalige bedrijven zijn later ontstaan,
veelal bij bestaande boerderijen als vorm van verbrede landbouw.

3.1 Beleid
Het provinciaal beleid is vormgegeven in het Provinciaal Omgevingsplan (POP II). Het POP
onderscheidt zes zones. Nieuwe verblijfsrecreatieve bedrijven kunnen worden gevestigd in
zone I, II of III. Om verstening tegen te gaan worden nieuwe bungalowcomplexen alleen
toegestaan op locaties in de zones I, II en III voor zover deze aansluiten op de
(sub)streekcentra en in de nabijheid liggen van de hoofdinfrastructuur en OV-voorzieningen.
Het merendeel van de recreatiebedrijven in De Wolden liggen in de eerste drie zones (zie
figuur of http://www.drenthe.info/risi/website/popii/kaart1/kaart.html).
Aan grootschalige ontwikkelingen van nieuwe verblijfsrecreatie wordt alleen medewerking
verleend, indien vooraf een visie wordt opgesteld voor een groter gebied, waarin landschap,
natuur en landbouwkundige ontwikkelingen worden betrokken. Er ontstaat een duidelijke
meerwaarde bij een integrale aanpak van deze gebieden.

De vestiging van kleinschalige accommodaties (deels op boerderij) is afhankelijk van de
kwaliteit van de omgeving. Doorgroei van kleinschalig naar een meer volwaardig toeristisch
bedrijf is alleen mogelijk voor zover dit voldoet aan de gestelde eisen voor nieuwvestiging.
Gemeente De Wolden heeft haar beleidsplan Recreatie & Toerisme voor wat betreft de
ruimtelijke aspecten van verblijfsrecreatie afgestemd op de uitkomsten van het voor u
liggende ontwikkelingsperspectief. Verder wordt opgemerkt dat de gemeente het beleid heeft
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om de recreatiewoningcomplexen die permanent worden bewoond een omslag te laten
maken naar recreatief verhuur. Dit is voor beide sectoren (natuur en recreatie) positief.

3.2 Maximaal wensbeeld recreatiesector
Om in kaart te brengen welke ambities en gedachten de recreatiesector heeft over het
toekomstperspectief in de gemeente De Wolden, is een sectorale werkbijeenkomst
georganiseerd. Dit resulteerde in een wensbeeldenkaart (zie kaartbijlage 2).
De recreatiebedrijven beseffen dat zij niet kunnen bestaan als in de omgeving geen
aantrekkelijk gebied aanwezig is. Om als recreatiebedrijf goed te kunnen functioneren, moet
het aantrekkelijke gebied zich aangrenzend of op enkele kilometers van het bedrijf bevinden.
De gasten willen namelijk graag rust, ruimte, afwisselend landschap, op korte afstand alles
zien en toegankelijke natuurgebieden. Het oude landschap wordt als meest aantrekkelijk
gezien.
Het wensbeeld vanuit de recreatiesector is verder als volgt (zie ook kaartbijlage 2):
 Goede ontsluitingen voor fietsers en wandelaars. Aanpassing van de verkeersonveilige
situatie bij de Echtense en Ruinerweg door aanleg van vrijliggend fietspad of autoluw
maken. Dit in combinatie met een betere landschappelijke inpassing van de weg over het
Heeserveld.
 Meer oversteekpunten voor fietsers en wandelaars over de Reest.
 Betere verbindingen voor fietsers en wandelaars tussen de gebieden die worden
doorsneden door de A28 en N48.
 Er is behoefte aan attractieve mogelijkheden voor dagrecreatie, bijvoorbeeld een grote
attractie voor de doelgroep gezinnen. Ook kleinschalige speeltuinen bij horecabedrijven
worden zeer gewaardeerd.
Het is voor de recreatiebedrijven belangrijk dat hun gasten zich kunnen verplaatsen van het
ene aantrekkelijke gebied naar het andere. Het wensbeeld bestaat uit:
 Een aantrekkelijke dagrecreatiecorridor vanaf het Dwingelderveld via de boswachterij
Ruinen via Zuidwolde/Klein Zwitserland naar het Reestdal.
 De bestaande natuur- en recreatiegebieden dienen daarbij als steppingstones,
waartussen verbindingen liggen („Steppingstone model Zuidwolde). Het doel is
aantrekkelijke gebieden met elkaar verbinden door de minder mooie gebieden te
upgraden, zodat er een corridor ontstaat. Deze corridor kan samenvallen met de
ontwikkeling van een robuuste verbinding voor natuur. Er is dan ook een voorkeur voor
een robuuste verbindingsroute langs de oostkant van Zuidwolde.
Naast een recreatiecorridor is ook behoefte aan ontwikkelingsruimte voor verblijfsrecreatie in
de gemeente. Hiervoor zijn ruwweg drie mogelijkheden:
1. uitbreiding verblijfsrecreatie in de huidige aantrekkelijke zone tussen Dwingelderveld,
Boswachterij Ruinen en via Zuidwolde naar het Reestdal, of
2. nieuwe ontwikkelingen in de laagveenontginningen (Ruinerwold en Koekange). Dit
laatste kan alleen als er tegelijk ook investeringen worden gedaan in een
aantrekkelijker recreatielandschap. In dit geval kan mogelijk een nieuwe
recreatiezone ontstaan tussen Meppel en Ruinen, waarbij beide genoemde plaatsen
en Ruinerwold kunnen dienen als steppingstones. Overigens is door de
recreatieondernemers aangegeven dat ontwikkeling op een geheel nieuwe plek altijd
lastiger is dan het uitbreiden van een bestaande plek.
3. Ten slotte ziet men nog mogelijkheden voor het creëren van bijzondere
verblijfsrecreatie in de beekdalen, naar analogie van camping De Roos te Ommen.
Wellicht zou dit in het Reestdal goed passen.
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3.3 Kritische ondergrens recreatiesector
Aan de deelnemers aan de sectorale werkbijeenkomst recreatie is gevraagd: “Wat is uw
kritische ondergrens als het gaat om het voortbestaan van uw bedrijf, cq de recreatiesector?”
Hierbij kwamen de volgende aspecten naar voren:
 Het tot staan brengen van de terugloop van voorzieningen in de regio zoals supermarkt,
winkels, openingstijden horeca, etc.
 Het minimaal handhaven van het huidige niveau van fiets- en wandelpaden en het beter
onderhouden daarvan (bijv: Woldenpad in boswachterij Ruinen).
 Het verminderen van de regeldruk voor ondernemers (vooral bestemmingsplannen)
opdat de bedrijven adequater in kunnen spelen op de markt. Nu zijn procedures te
ingewikkeld en te uitgebreid, waardoor het te lang duurt voordat ondernemers nieuwe
initiatieven kunnen ontplooien. Het gevolg is dan dat bedrijven op slot zitten en
verloederen. De houding van overheden zou moeten veranderen in „ja mits‟ i.p.v. „nee
tenzij‟.
 Geen eenheidsworst aan recreatiebedrijven. De vestiging van nieuwe bedrijven toestaan
als ze iets nieuws toevoegen aan het huidige bedrijvenbestand.
 Bestaande bedrijven de ruimte geven om middels uitbreidingen beter in te spelen op de
markt (meer kwaliteit bieden, ruimere standplaatsen).
 Het tegengaan van nieuwe bedrijventerreinen, woontorens en de vestiging van
grootschalige (agro)industrie met bijbehorende vervoersbewegingen en grootschalige
gebouwen op het platteland.
 Behoud van de typische agrarische plattelandssfeer in De Wolden.
Uit de voorgaande § 3.2 en § 3.3 vloeit een wensbeeldenkaart (zie kaartbijlage 2). Daarbij is
overigens herhaaldelijk aangegeven dat investeringen in natuur en landschap juist op steun
kunnen rekenen bij de recreatieondernemers.
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4 NATUUR
4.1 Beleid
Het POP II van de provincie Drenthe kent een drietal zones, waarbinnen de functie natuur
planologisch is vastgelegd, namelijk zone V (natuur), zone IV (verwevingsgebied landbouw
en natuur) en zone VI (bos met recreatie, houtproductie en natuur).
Binnen het plangebied gaat het dan om de gebieden Dwingelderveld, beekdal van de Ruiner
Aa, Boswachterij Ruinen, Klein Zwitserland, De Slagen, Het Zwarte Gat, Nolderveld en het
beekdal van De Reest. Ten aanzien van recreatie wordt binnen deze zones met de functie
natuur het volgende bepaald (POP II Drenthe, 2004):
Zone Bepalingen t.a.v recreatie
V
Recreatief medegebruik is mogelijk voor zover dit past binnen de doelstelling van
natuurbehoud. Vestiging en uitbreiding van verblijfsrecreatie wordt getoetst aan het
beleid voor de EHS…. en aan… Europese Habitat- en Vogelrichtlijnen en de NBwet.
IV
Recreatief medegebruik is mogelijk wanneer de waarden van natuur, landschap en
cultuurhistorie niet worden aangetast. Vestiging van verblijfsrecreatie … (zie tekst
zone V)
VI
In sommige delen van deze zone kan een inrichting voor recreatief medegebruik
acceptabel zijn, in andere afhankelijk van de concreet na te streven natuurwaarden,
juist niet. Vestiging van verblijfsrecreatie.. (zie tekst zone V)
Hoewel de meeste recreatiebedrijven buiten de genoemde zones IV, V en VI liggen zal er
toch sprake zijn van toetsing op van de effecten op natuurwaarden bij uitbreiding of
nieuwvestiging. Dit heeft te maken met de externe werking van het Europese natuurbeleid
(Natura 2000) en het soortenbeleid (Flora en Faunawet). De bescherming van het
Dwingelderveld als Natura 2000 gebied is specifiek van betekenis. Dit is het enige Natura
2000 gebied binnen De Wolden en valt onder het beschermingsregime van de
Natuurbeschermingswet.
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is voor een groot deel al begrensd binnen gemeente
De Wolden. De robuuste verbinding “Drents Plateau – Sallandse Heuvelrug” loopt voor een
groot deel binnen de gemeente De Wolden en moet nog worden begrensd. Daarvoor worden
momenteel verschillende planvarianten onderzocht.

4.2 Maximaal wensbeeld natuursector
Op basis van de landschapskaart en de ligging van de verschillende natuuropgaven is het
toekomstperspectief voor de natuur geschetst. Tijdens een sectorale werkbijeenkomst natuur
is aan de natuurorganisaties de vraag gesteld: “Wat is het maximale wensbeeld voor
natuurterreinen en wat is daarbij de gewenste ontwikkelingsrichting van aangrenzende
terreinen en gebieden?”
Het wensbeeld van de natuurorganisaties is als volgt (zie kaartbijlage 3 van noord naar zuid):
 Een systeem van droog bos, graslanden en heide waarbinnen kerngebieden als het
Dwingelderveld, Boswachterij Ruinen, Klein Zwitserland en de zandgronden ten zuiden
van de Reest met een robuuste verbinding op elkaar aansluiten
(natuurontwikkelingszone en –gebieden kaartbijlage 3).
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De essen bij Ansen en Ruinen zijn belangrijk. De overgang tussen het Dwingelderveld en
de kleinschalige essen vormt een unieke gradiënt. Het maximale wensbeeld voor de
natuurorganisaties zou zijn dat camping De Wiltzangh en camping Ruinen, gelegen op
deze overgang, naar een andere locatie verhuizen.
Een forse vernatting en omzetting naar natuurlijk beheer van de natte graslanden bij de
Ruiner Aa ten zuiden van het Dwingelderveld. Dit gebied is één van de weinige gebieden
in Nederland waar een natuurlijke gradiënt tussen het hoger gelegen Dwingelderveld en
de lager gelegen beek aanwezig c.q. te herstellen is.
In combinatie hiermee kan in het kwelgebied rondom Ruinen meer kwelvegetatie worden
ontwikkeld. Dit gebied wordt sterk gevoed vanuit de hoger gelegen delen van het Drents
plateau, waaronder het Dwingelderveld. Dit voedingssysteem zou eigenlijk ingericht
moeten worden ten gunste van de oorspronkelijke kwel en kwelvegetaties.
Uitbreiding met bos in de lege hoeken van Boswachterij Ruinen aan de rand met in de
kern bosomvorming naar heide.
Bungalowpark Gijsselte heeft de afwatering door het heideterrein. Deze situatie is
ongewenst vanwege het risico dat vervuild water naar het heideterrein stroomt in
combinatie met verdroging. Het meest wenselijk is dat bungalowpark Gijsselte niet
aanwezig zou zijn; een andere optie is dat de negatieve effecten van dit bungalowpark op
het vlak van waterkwaliteit en –kwantiteit worden opgeheven.
Het gebied tussen boswachterij Ruinen en Zuidwolde is een strategische schakel in de
robuuste verbinding. Dit gebied moet rustig blijven met een zone van 200 meter (niet één
brede baan maar schakelingen van blokken). Aan dit gebied grenst echter een woonwijk
van Hoogeveen. De bewoners gebruiken dit gebied als uitloopgebied, waardoor de kans
op verstoring toeneemt. Daarnaast moet de robuuste verbinding de A28 oversteken. De
voorkeur gaat uit naar een wildoversteek over Lubbinge: uit de buurt van de zandwinput
en de woonwijk van Hoogeveen, want een wildvoorziening (oversteek) moet zoveel
mogelijk uit de buurt van mensen blijven.
Er is voorkeur voor een robuuste verbindingsroute langs de oostkant van Zuidwolde. Het
gebied Klein Zwitserland is al EHS, de stuwwal van Zuidwolde biedt veel gradiënten en
er is een sterke verbinding (zijtak) te leggen met de Reest. Een oversteek over de N48
zou dan ten noorden van Zuidwolde plaats moeten vinden.
Vernatting over de hoge gronden van het Reestdal is belangrijk aan beide zijden. In het
maximale wensbeeld voor natuur bestaat het Reestdal dan ook uit zowel de hogere
flanken (dus tot over de parallel lopende wegen) als uit de beek met beekdalgrasland.

4.3 Kritische ondergrens natuursector
Aan de deelnemers aan de sectorale werkbijeenkomst natuur is gevraagd: “Wat is uw
kritische ondergrens als het gaat om natuur in De Wolden?”. Uit de reacties komt het
volgende beeld naar voren.
Het natuurlijke systeem functioneert niet goed zonder kwalitatief goede kerngebieden en
robuuste verbindingen daartussen:
 Binnen dit natuurlijke systeem (zandgrond met heide/bos) is het Dwingelderveld een
cruciaal groot kerngebied. Daar ligt het primaat boven de kleinere gebieden voor wat
betreft rustgebieden.
 Maar het zandgrondsysteem werkt pas als er kleinere stapstenen zijn die binnen de
robuuste verbinding met elkaar communiceren (metapopulaties).
Het functioneren van beide onderdelen vormt daarmee de kritische ondergrens voor de
natuursector. Hiermee houdt verband dat het Dwingelderveld geen extra ontsluitingen moet
krijgen voor fietsers of wandelaars. Ook het Reestdal moet extensief blijven, één extra
fietsverbinding kan hier nog, maar geen verdere uitbreiding van dag- en verblijfsrecreatie.
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Het vestigen van nieuwe bedrijven binnen de EHS (zowel kerngebieden als de robuuste
verbindingszone) is niet acceptabel gezien de kritische ondergrens van een functionerend
systeem.
Bestaande bedrijven die (deels) binnen de EHS liggen kunnen gehandhaafd blijven, mits
deze niet verder uitbreiden.
Beperkte nieuwe dagrecreatie binnen de nieuwe robuuste verbinding is wel mogelijk. Nieuwe
bedrijven kunnen ontstaan langs de rand van de verbinding mits ingepast. Gebruik van
bestaande gebouwen heeft de voorkeur, bijvoorbeeld appartementen in een boerderij.
Nieuwe recreatiebedrijven langs de beekdalen zijn niet gewenst. Wel is de kanttekening
geplaatst in de discussie dat dit afhankelijk is van het type bedrijf.
Concreet betekent dit dat vanuit de natuurorganisaties:
 Recreatiebedrijven in de EHS/Robuuste verbinding niet acceptabel zijn (Dwingelderveld
plus flanken en randzone naar Ruiner Aa, robuuste verbinding via Boswachterij Ruinen,
Zuidwolde-Oost, en beekdal van de Reest).
 Recreatiebedrijven aan de rand van de hiervoor genoemde gebieden zijn alleen
acceptabel als ze iets toevoegen aan natuur en landschap (bijzondere bedrijfs- en
kavelopzet).
 Recreatiebedrijven in bos- en agrarische gebieden op enige afstand van de EHS
inclusief Robuuste verbinding (bijvoorbeeld omgeving Ruinerwold) geen probleem
vormen.
Met EHS wordt hier bedoeld de netto begrensde EHS. Aangezien dit voor de robuuste
verbinding nog niet heeft plaatsgevonden ligt het voor de hand deze definitieve begrenzing
binnen de bruto EHS in goed overleg tussen de verschillende sectoren vast te stellen.
Wat is het belang van natuur bij recreatiebedrijven?
Voor realisatie van de EHS is geen basisvoorwaarde dat de verblijfsrecreatie investeert in
ruimte voor de natuur. De middelen voor ontwikkeling van de robuuste verbindingzone zijn
door de overheid 100% beschikbaar gesteld. Hierdoor zijn compromissen met andere
sectoren als recreatie niet nodig om de verbinding te kunnen realiseren. Het grootste belang
van de natuursector bij samenwerking met de recreatiesector ligt in het draagvlak voor
natuurbehoud en het tijdig bij kunnen sturen van ongewenste ontwikkelingen. De
wensbeeldenkaart van de natuursector treft u aan in kaartbijlage 3.
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5 INTEGRAAL ONTWIKKELINGS-PERSPECTIEF
Na de twee sectorale werkbijeenkomsten is een integrale werkbijeenkomst georganiseerd
met vertegenwoordigers uit beide sectoren. Daar zijn de uitkomsten van beide sectorale
werkbijeenkomsten besproken, om vervolgens te werken aan een integraal
ontwikkelingsperspectief. Daarbij is het van belang dat de kritische ondergrenzen van beide
sectoren worden gerespecteerd en dat de winst wordt gezocht in overlap tussen elkaars
maximale wensbeelden (LAC-methode).
Het resultaat van deze aanpak ziet er schematisch als volgt uit:

Wensbeeld recreatiesector
+

= Integraal ontwikkelingsperspectief

Wensbeeld natuursector

Het doel van deze werkwijze is om mogelijke tegenstellingen om te buigen. De uitkomsten
van deze gezamenlijke bijeenkomst zijn in De Wolden positief en leiden tot een gezamenlijk
ontwikkelingsperspectief natuurlijke recreatie.

5.1 Zes ontwikkelingskansen
Er zijn zes ontwikkelingskansen benoemd die hierna worden beschreven.
I. Robuuste verbinding - plus
De robuuste verbinding kan voor wat betreft beide sectoren breder worden aangezet dan in
het huidige beleid voorzien is. Een bredere robuuste verbinding geeft meer dagrecreatieve
mogelijkheden en betere mogelijkheden voor een zonering. De recreatiebedrijven zijn
positief over de ontwikkeling van de robuuste verbinding, omdat de gasten daar gebruik van
kunnen maken. In een gezamenlijke gebiedsontwikkeling kan hier inhoud aan worden
gegeven.
II. Zonering robuuste verbinding in rustig - druk
Een zonering van de robuuste verbinding is gunstig voor zowel natuur als recreatie. Voor de
hele robuuste verbinding vanaf het Dwingelderveld tot aan De Reest is een zonering tussen
natuur en recreatie mogelijk. In dit geval concentreert de verblijf- en dagrecreatie zich aan de
intensievere westzijde van deze verbinding, terwijl de rustigere extensievere delen van de
robuuste verbinding aan de oostzijde liggen.
Door hier in toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen rekening mee te houden kunnen
ecologische doelen makkelijker worden gehaald en is er meer variatie in de beleving van
rustig en druk. Met andere woorden: de oostkant van de robuuste verbinding moet rustig zijn
en blijven. De westkant van de verbinding biedt meer ruimte voor dagrecreatie, met
aangrenzend verblijfsrecreatie.
III. Landschapsversterking Ruinen - Ansen
Bij het oude esdorpenlandschap Ruinen en Ansen is landschapsversterking erg belangrijk.
Het is zaak om ontwikkelingen te sturen en vooraf randvoorwaarden op te stellen om
beperkte uitbreidingswensen op een goede wijze in te passen in het kleinschalige landschap.
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Voor de campings in dit gebied ligt een speciale opgave op het gebied van een eventuele
ontwikkelingsrichting. Het gebied waarin de campings liggen maakt uitbreiding lastig, omdat
zij enerzijds in de nabijheid liggen van het Dwingelderveld en anderzijds bevinden zij zich in
het kleinschalige esdorpenlandschap. Ook als het gaat om omvorming of uitbreiding van
enkele hectares zal maatwerk plaats moeten vinden.
IV. Ontwikkelingszones in randzone huidige recreatief gebied
Beide sectoren zien kansen voor een gezamenlijke ontwikkelingszone voor verblijfsrecreatie,
natuur en landschap aan de westzijde van Boswachterij Ruinen. Een dergelijke
ontwikkelingszone kan overigens ook gezamenlijk met de landbouw worden opgepakt
(neveninkomsten uit recreatie, natuur en landschap).
Bij de recreatiesector is weinig belangstelling voor een ontwikkelingszone verblijfsrecreatie
langs de A28 en de Hoogeveense Vaart. Dit in verband met de weinig natuurlijke omgeving
en geluidsoverlast.
Wel is interesse in de locatie ten noorden van de Hoogeveense Vaart, bij de nieuw te
realiseren zandwinning bij de fietsbrug over de A28. Hier zijn mogelijkheden als
ontwikkelingsgebied voor de nabijgelegen camping De Westerbergen. Dit
ontwikkelingsgebied zorgt, samen met de uitloopgebieden van Hoogeveen, voor een
potentieel knelpunt voor de robuuste verbinding. De robuuste verbinding zone wordt
ruimtelijk ingesloten door beide ontwikkelingen. Een toekomstige ontwikkelingsrichting voor
verblijfsrecreatie zal dan ook eerder west-/zuidwestelijk dan zuidoostelijk moeten zijn. Hierbij
zal tegelijkertijd aandacht moeten zijn voor het gezamenlijk ontwikkelen van verblijfsrecreatie
en natuur.
De gemeente De Wolden heeft de wens om één grootschalig verblijfsrecreatiebedrijf te
realiseren, bij voorkeur nabij Zuidwolde.
Het gebied ten noordwesten van Zuidwolde heeft bij zowel de natuur- als recreatiesector de
voorkeur als gezamenlijke ontwikkelingszone voor verblijfsrecreatie, natuur en landschap.
Ruimtelijk gezien zal de gemeente De Wolden dan wel een afweging moeten maken tussen
verblijfsrecreatie en wonen.
V. Ontwikkelingszone Ruinerwold
Een tot nu toe recreatief minder ontwikkeld gebied is de laagveenontginning rondom
Ruinerwold. Hier zijn mogelijkheden voor verblijfsrecreatie langs het water van de Wold Aa,
in combinatie met natuur en landbouw.
Vanwege de karakteristieke verkaveling en singelstructuur en de hoge gaafheidsgraad van
het landschap (zie hoofdstuk 2) moeten nieuwe ontwikkelingen goed worden ingepast. Een
goed landschapsontwerp is daarom belangrijk bij nieuwe ontwikkelingen.
VI. Ecoducten koppelen aan recreatieve ontsluiting
De oversteek van de N48 en de A28 zou een gecombineerde oversteek kunnen worden voor
dieren en recreanten.

5.2 Uitbreidingsrichting verblijfsrecreatie
Met rode pijlen is voor een aantal recreatiebedrijven de wenselijke uitbreidingsrichting
aangegeven. Voor Van Harte, Gijsselte (wel probleem oplossen met waterhuishouding),
D‟Olde Posthus, D‟Olde Kamp en Westerbergen ligt die richting vooral naar het westen toe.
Dit levert op het eerste gezicht weinig problemen op.
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Voor De Wiltzangh en Camping Ruinen ligt er een speciale ontwerpopgave voor eventuele
ontwikkelingsrichtingen in combinatie met natuur- en landschapsversterking (zie
ontwikkelingskans 3).
Camping Klein Zwitserland heeft maar één uitbreidingsrichting op eigen grond en dat is naar
het zuiden toe. Dit is niet eenvoudig vanwege de aanduiding als EHS. Aan de westzijde ligt
een bungalowpark en aan de noordzijde ligt een niet verwerfbaar agrarisch gebied. Wellicht
biedt het nieuwe instrumentarium van het project “natuurlijke recreatie” mogelijkheden voor
verplaatsing naar een ontwikkelingszone.
Al de hierboven beschreven kansen zijn terug te vinden op de kaart „ontwikkelingsperspectief
natuurlijke recreatie‟ in kaartbijlage 4.
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6 VERVOLGSTAPPEN
Tijdens de drie werkbijeenkomsten zijn zes ontwikkelingskansen naar voren gekomen. Om
deze kansen daadwerkelijk te realiseren zijn concrete vervolgstappen nodig.

6.1 Uitdragen van het ontwikkelingsperspectief
Het voor u liggende adviesrapport kan rekenen op draagvlak bij zowel natuur- als
recreatieorganisaties. Het is van belang dat via de Milieufederatie Drenthe en de RECRON
Drenthe zowel terreinbeheerders als recreatieondernemers betrokken raken bij het uitdragen
van de gezamenlijke visie. Er is voor beide sectoren winst te halen als in een vroegtijdig
stadium gezamenlijk met elkaar wordt afgestemd over de plannen op basis van het
gezamenlijke ontwikkelingsperspectief. Dit bespaart tijd en geld en schept bovendien kansen
voor samenwerking. Het is daarbij wel van belang dat initiatiefnemers van plannen zelf hun
verantwoordelijkheid nemen. Elke recreatieondernemer in De Wolden kan op basis van dit
rapport een vertaling maken naar het eigen bedrijf. Het rapport kan ook als basis dienen in
het overleg tussen terreinbeheerders en recreatieondernemers. Voor wat betreft de
ruimtelijke aspecten zal de gemeente De Wolden hierin namens de overheden het eerste
aanspreekpunt zijn. Zowel de Milieufederatie Drenthe als RECRON Drenthe blijven
betrokken bij het project Natuurlijke Recreatie de komende jaren en kunnen richting eigen
achterban informeren over de stand van zaken.

6.2 Overheidsbeleid en -middelen
Aangezien het rapport nu nog de status heeft van een adviesrapport is het van belang dat
het advies wordt overgenomen door de verschillende overheden. In eerste instantie is dit de
gemeente De Wolden. Het adviesrapport zal worden gepresenteerd aan de gemeenteraad,
waarna het ontwikkelingsperspectief al dan niet kan worden vastgesteld als leidraad voor het
ruimtelijk beleid.
Verder kan het gezamenlijke ontwikkelingsperspectief worden gepresenteerd aan de
Gebiedscommissie Zuidwest Drenthe en de Commissie Landelijk Gebied. Deze commissies
bestaan uit vertegenwoordigers van onder andere het rijk, de gemeenten, waterschappen en
diverse maatschappelijke instellingen.
Door het ontwikkelingsperspectief te presenteren aan de genoemde commissies, kan het
advies sneller worden overgenomen in de provinciale gebiedsaanpak voor deze regio. De
zes kansen kunnen bijvoorbeeld als maatregel worden opgenomen in het ILG-programma
voor Zuidwest Drenthe met ondersteuning van het instrumentarium zoals dat inmiddels
vanuit het project Natuurlijke Recreatie Drenthe is voorgesteld aan het bestuur van de
provincie Drenthe en gemeente De Wolden (deelrapport instrumentarium).
Provincie Drenthe en gemeente De Wolden kunnen gezamenlijk in een gebiedsgerichte
aanpak werken aan de uitvoering van het ontwikkelingsperspectief. Ervaringen hiermee in
het Drents-Friese Wold zijn in dit opzicht positief te noemen.

6.3 Bouwsteen voor Structuurvisie
In een structuurvisie (nieuwe Wro) worden afwegingen gemaakt voor het toekomstige
ruimtelijk beleid op lokaal niveau. Er worden keuzes gemaakt over de gewenste ruimtelijke
ontwikkeling op de lange termijn, en de daarvoor noodzakelijke maatregelen op korte termijn.
Het is een richtinggevend document waarin voor overheden, maatschappelijke organisaties,
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private partijen en burgers duidelijk wordt welk ruimtelijk beleid de overheid nastreeft. Een
structuurvisie moet zowel door de provincie als door de gemeente voor een bepaald gebied
worden vastgesteld. Het ontwikkelingsperspectief natuurlijke recreatie kan een bouwsteen
zijn voor de structuurvisie van zowel provincie als gemeente.

6.4 Bouwsteen voor planvorming Robuuste Verbinding
De planvorming en realisering van de Robuuste Verbinding Drents-Plateau – Sallandse
Heuvelrug is momenteel een project van de Provincie Drenthe. Het ontwikkelingsperspectief
natuurlijke recreatie biedt volop kansen die kunnen worden verwerkt in zowel de planvorming
als uitvoering van de Robuuste Verbinding (kans I en VI).

6.5 Gebruik maken van instrumentarium
Dit deelrapport is onderdeel van het project Natuurlijke Recreatie Drenthe. Inmiddels is het
deelrapport Instrumentarium aangeboden aan alle Drentse gemeenten en de provincie
Drenthe. In dit deelrapporten worden concreet de volgende vormen van instrumentarium
voorgesteld:
1. Ontwikkelingsperspectieven natuurlijke recreatie. Het voor u liggende rapport is hiervan
het resultaat voor De Wolden;
2. Kavelruil op Drentse maat. Dit instrument biedt mogelijkheden voor de realisering van de
ontwikkelingszones (kansen IV en V)
3. Onafhankelijk kwaliteitsteam natuurlijke recreatie. Dit kwaliteitsteam kan individuele
ondernemers en de gemeente De Wolden begeleiden en adviseren bij planprocedures
met als voordeel meer kwaliteit en minder regeldruk (kansen III, IV en V);
4. Stimulering expertise natuur, landschap, beeldkwaliteit en duurzaamheid
verblijfsrecreatie. Met behulp van een stimuleringsregeling voor gebruik van expertise op
het gebied van natuur en landschap, beeldkwaliteit en duurzaamheid kunnen individuele
ondernemers worden gestimuleerd kwalitatief betere plannen te maken voor de
ontwikkeling van hun bedrijf (kansen II, III, IV en V)
5. Programmacoördinatie Natuurlijke Recreatie. Behalve ondersteuning vanuit de
Milieufederatie en RECRON Drenthe is het de bedoeling dat in de periode 2007 – 2013
een provinciale programmacoördinator actief is die verschillende deelprojecten (kansen
I, II, III, IV, V en VI) op elkaar afstemt.
Voor de uitgebreide beschrijving van het instrumentarium wordt verwezen naar het
deelrapport “Natuurlijke Recreatie Drenthe, deelrapport Instrumentarium”.

=================
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Verantwoording
Dit rapport is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de provincie Drenthe
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Dit adviesrapport is opgesteld door:
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www.grontmij.nl

23

