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Figuur 1:

Ligging Plangebied

1. Inleiding
Recreatie is een belangrijke economische activiteit in Drenthe en is
sterk afhankelijk van natuur en landschap. De recreatie levert echter
ook een bijdrage aan de milieubelasting en geeft druk op natuur en
landschap. Op sommige plaatsen lijkt er sprake van knelpunten en
strijdigheid van belangen. Aan de andere kant liggen er ook veel
gezamenlijke belangen en kansen. Zowel natuurorganisaties als recreatieondernemers zijn gebaat bij een hoge kwaliteit van recreatiebedrijven in natuurgebieden. Ook het gebruik van recreatiewoningen voor permanente bewoning is voor zowel natuur- als recreatieorganisaties een ongewenste situatie. Bovendien zijn er kansen om
nieuwe recreatiegebieden te ontwikkelen in combinatie met de ontwikkeling van nieuwe natuur.
In 2003 heeft de Milieufederatie Drenthe door het uitbrengen van
een gespreksagenda en de organisatie van het symposium ‘Natuurlijke groei van toerisme’ samen met de recreatiesector de kansen
verder verkend. Als vervolg op het symposium wil de Milieufederatie
Drenthe in 2005 samen met de recreatiesector nagaan in hoeverre
het mogelijk is om via een integrale gebiedsaanpak recreatie te
ontwikkelen in samenhang met winst voor natuur en landschap. In
dit kader is aan Buro Vijn opdracht verleend voor uitvoering van het
project Ontwikkelingsperspectief Natuurlijke Recreatie in Zuidwest Drenthe. Zowel de RECRON als het Recreatieschap Drenthe
hebben hun medewerking verleend aan de totstandkoming van het
Ontwikkelingsperspectief.

werksessie natuur en landschap en een integrale werksessie natuur, landschap en recreatie. De deelnemerslijst kunt u vinden in bijlage 1.

In de gemeente Westerveld is op dit moment de provinciale pilot
Westerveld in uitvoering. Doel van deze pilot is het in beeld brengen
van het ontwikkelingsperspectief voor de recreatiebedrijven binnen
de bestaande ruimtelijke ontwikkelingskaders in de gemeente Westerveld dan wel binnen een nieuw te ontwikkelen integrale gebiedsaanpak waarin win-win-situaties voor de ontwikkeling van recreatie
enerzijds en natuur en landschap anderzijds worden gerealiseerd.
In fase 1 zijn de knelpunten ten aanzien van recreatie en natuur geinventariseerd. Recent is fase 2 van start gegaan, waarbij de provincie en de gemeente Westerveld er in eerste instantie voor hebben gekozen om in het gebied Havelte, Wapserveen en Uffelte een
verdiepingsslag te maken. Dit gebied valt niet samen met het studiegebied in het onderhavige project. De resultaten van het project
Ontwikkelingsperspectief Natuurlijke Recreatie in Zuidwest Drenthe
kunnen daarom een bouwsteen zijn voor het proces in de pilot Westerveld.

Als studiegebied is gekozen voor het Drents-Friese Wold met een
zone van 2 kilometer daaromheen (zie figuur 1). Dit gebied is gelegen binnen de Drentse gemeenten Westerveld en Midden-Drenthe
en de Friese gemeente Ooststellingwerf. Voor het opstellen van het
Ontwikkelingsperspectief is gekozen voor een open dialoog tussen
enkele sleutelpersonen uit zowel de natuur- als recreatiesector. Er
zijn drie werksessies georganiseerd: een werksessie recreatie, een
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Figuur 2: Drie Landschapstypen

2

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF NATUURLIJKE RECREATIE

MEI

2005

2. Ruimtelijke ontwikkelingen
Het plangebied en omgeving kent een lange historie van ruimtelijke
ontwikkelingen (voor uitgebreide beschrijving zie bijlage 1). Het
landschap zoals wij dat nu kennen is een momentopname en ook in
de toekomst zal dit landschap veranderen. Of dit net zo drastisch is
als in het verleden is de vraag. Wel is het statische “behoud om het
behoud” van het huidige landschapsbeeld zeker in historisch perspectief een onzinnige strategie. Het is veel belangrijker om de drijvende processen achter de ruimtelijke ontwikkelingen te begrijpen
en een goede plaats te geven in dit landschap.
Op basis van een historische beschouwing van de ruimtelijke ontwikkelingen in het plangebied zijn de volgende constateringen relevant:
1. Het Drents-Friese Wold is grotendeels gevormd door behoeften
in de maatschappij naar grondstoffen, of het nu ging om wol, turf
of hout;
2. Zowel de recreatiesector als de natuursector zijn relatieve
nieuwkomers waar het gaat om sturing geven aan ruimtelijke
processen in het Drents-Friese Wold;
3. Voor wat betreft de historische ruimtelijke processen zijn er
grofweg drie landschapstypen te onderscheiden.

Het oude cultuurlandschap is van de drie landschapstypen het oudste. De ouderdom draagt hier zichtbaar bij aan de ruimtelijke kwaliteit en toekomstige ontwikkelingen zullen moeten passen in de
traagheid van het landschap. Alles gaat hier kleinschalig, langzaam
en met en voor de eigen bewoners.
Het grote bosveld is niet oud, maar de aantrekkelijkheid schuilt in de
schaal en uitgestrektheid. Menselijke beïnvloeding is hier al heel
vroeg aanwezig geweest, maar altijd in een zeer geringe dichtheid.
Een ander kenmerk van dit grote bosveld is de dynamiek. Het gebied was afwisselend open, bebost, open heide en zanderig en ten
slotte weer bebost. Plekken die nu bos zijn hoeven niet per definitie
bos te blijven: een statische benadering doet geen recht aan het karakter van dit gebied.
In het landschapstype ‘hoogveenontginning’ is het hoogveen planmatig en onomkeerbaar ontgonnen en dus verdwenen. Een toekomstrichting is te allen tijde nieuw, een weg terug naar hoogveen
is er slechts in theorie. Het koloniale karakter van dit gebied leent
zich bij uitstek voor vernieuwingen en nieuwkomers, liefst planmatig
en grootschalig. Dit kunnen nieuwe vormen van landbouw, bosontwikkeling of recreatie zijn.

De twee eerstgenoemde constateringen geven de betrekkelijkheid
weer van ons huidige tijdsbeeld. De laatstgenoemde constatering
geeft richting aan toekomstige ontwikkelingen.
In grote lijnen zijn er drie landschapstypen te onderscheiden in en
rond het Drents-Friese Wold (figuur 2):
1. het oude cultuurlandschap;
2. het grote bosveld;
3. de hoogveenontginning.
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Figuur 3:
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Recreatiebedrijven, tweede woningcomplexen en kamperen bij de boer
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Recreatie
In totaal zijn er zo’n 22 verblijfsrecreatieterreinen aan de Drentse
zijde van het Drents-Friese Wold en zo’n 7 terreinen aan de Friese
zijde. Opvallend is dat ongeveer de helft van deze terreinen in werkelijkheid 2e woningcomplexen zijn. Deze 2e woningcomplexen zijn
een volstrekt andere categorie terreinen dan de campings met verhuurwoningen van recreatieondernemers.
a.

Beleid recreatiesector

Aan de Drentse zijde van het Drents-Friese Wold is de verdeling
over de POP zones ongeveer als volgt:
• Zone II: 3 terreinen
• Zone V: 9 terreinen (in en grenzend aan)
• Zone VI: 10 terreinen (in en grenzend aan)
De provincie Friesland stelt momenteel haar nieuwe streekplan op,
daarvan is nog niet bekend wat dit voor consequenties heeft voor
de verblijfsrecreatie in het Drents-Friese Wold.
In zone I, II en III van het POP kunnen nieuwe bedrijven worden gevestigd. Voor zover dit bungalowcomplexen betreft kan dit alleen
voor zover deze aansluiten op de (sub)streekcentra en in nabijheid
van hoofdinfrastructuur. Rondom het Drents-Friese Wold liggen
geen (sub)streekcentra. Dit zou betekenen dat rondom het DrentsFriese Wold aan de Drentse zijde geen nieuwe bungalowcomplexen
mogelijk zijn.
In zone II en III mogen recreatieve bedrijven zich uitbreiden en ontwikkelen, mits de aansluiting met het wegennet is gewaarborgd en
de landschappelijke inpassing. In zone IV, V en VI worden uitbreidingswensen van recreatiebedrijven getoetst aan het beleid voor de
Ecologische Hoofd Structuur (EHS), de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden (VHR) gebieden en Natuurbeschermingswet (NB-wet) ge-
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bieden. Concreet betekent dit dat eigenlijk alleen het cluster bedrijven bij Zorgvlied buiten deze gebieden liggen, maar zelfs dan geld
er een externe werking van het VHR gebied Drents-Friese Wold.
Een uitbreiding van een recreatieterrein is in deze POP zones alleen mogelijk als daarvoor compensatie richting natuur wordt geboden (Saldo methode).
b.

Belangen recreatiesector

De recreatiesector in en rondom het Drents-Friese Wold heeft belang bij een aantrekkelijke recreatieomgeving die voldoende ontsloten is voor fietsers, wandelaars en ruiters. De groep fietsers is naar
verwachting het grootst en heeft behoefte aan comfortabele, brede
en veilige fietspaden. Ook voor wandelaars en ruiters zijn eigen paden en routes belangrijk. Overigens wordt de aantrekkelijke recreatieomgeving niet alleen gevormd door het Nationaal Park DrentsFriese Wold, maar minstens zoveel door het oude cultuurlandschap
van Zuidwest-Drenthe. De ontsluiting hiervan is nog verder te verbeteren.
Voor wat betreft de recreatiebedrijven is er een voortdurende behoefte aan vernieuwing, vaak gepaard gaande met een beperkte
uitbreidingswensen. Veel recreatieondernemers bevinden zich in
een verdedigende positie waarin men aanloopt tegen het “nee tenzij” principe. Voor een vernieuwingsslag heeft men behoefte aan
gesprekspartners die uitgaan van het “ja mits” principe.
Overigens worden de “2e woningen complexen” in het Nationaal
Park door de sector niet als recreatieve bedrijven gezien en bovendien bedreigend voor de recreatieve kwaliteit van het gebied als geheel. Voor brancheorganisaties zijn dergelijke “recreatieterreinen”
anoniem en niet aanspreekbaar. Deze 2e woningencomplexen maken momenteel ruim 50% uit van alle huisjescomplexen in het
Drents-Friese Wold (zie figuur 3).
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Figuur 4: Meest wenselijke situatie recreatie
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c.
•
•
•
•
•
•
d.

Kritische ondergrenzen recreatiesector
“ja mits principe” in plaats van “nee tenzij principe” bij bedrijfsvernieuwingen in combinatie met uitbreiding;
Geen nieuwvestiging recreatiebedrijven binnen het Nationaal
Park, ook geen “kamperen bij de boer” bedrijven;
Behoud en zo mogelijk verdere ontwikkeling van een rustige extensieve kern in het Drents-Friese Wold;
Behoud huidige openstelling van het terrein (dus ook droge en
toegankelijke paden);
Minimaal behoud van huidige bedrijfsresultaat (een recreatiebedrijf is geen vetpot). Hierdoor is investeren in natuurwinst niet bij
voorbaat mogelijk;
Visueel landschappelijk kwaliteit verbeteren.
Meest wenselijke situatie recreatiesector

Zie ook figuur 4.
• Realisatie ecologische verbindingszones in Zuidwest-Drenthe in
combinatie met wandel-, fiets- of ruiterpaden;
• Vergroting van het Nationaal Park;
• Meer natuurlijke vormen van verblijfsrecreatie door: passende
verlichting, ontbreken auto’s bij standplaatsen, eenheid in bebording en goede landschappelijke inpassing;
• Instelling commissie ter beoordeling van ruimtelijke kwaliteit met
onder andere vertegenwoordigers vanuit de recreatie- en natuursector. Deze commissie beoordeelt ook eventuele uitbreidingswensen van individuele ondernemers;
• Aanzienlijke aanscherping normen voor landschappelijke inpassing van 2e woningencomplexen en voorkomen van “uitponding”
van recreatiebedrijven. Dit regelen via geschikt instrumentarium
(bestemmingsplan, welstandscie);
• Geen gemotoriseerd verkeer op onverharde paden;
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3. Natuur en landschap

b.

a.

De belangen van de natuursector liggen in het behouden en verder
ontwikkelen van de in het beleid genoemde natuurdoeltypen. Kern
daarin vormt het volledige systeem van de Vledder- en Wapserveense Aa. Bovenstrooms betreft dit de verdere ontwikkeling en bescherming van de brongebieden in onder andere de Oude Willem
(Tilgrup). Met name de waterstand, rust en natuurlijkheid in deze
brongebieden is van belang. Concreet betekent dit het ophogen van
het waterpeil, afgraven van de verrijkte bovengrond en bij voorkeur
recreatieluw maken van de brongebieden. Dit beekdalsysteem
maakt slechts een klein deel uit van het Nationaal Park als geheel.

Beleid natuursector

Het natuurbeleid is vrij helder omschreven in de vorm van natuurdoelen per gebied. Deze hebben vervolgens de basis gevormd
waarop de verschillende POP zones aan de Drentse zijde zijn aangewezen. Over het gebied liggen verschillende beschermingsregimes die elkaar grotendeels overlappen als: EHS en milieubeschermingsgebieden en VHR gebied. NB-wet gebieden zijn niet van toepassing. Deze beschermingsregimes zijn helaas niet goed op elkaar
afgestemd:
• beoordeling van schadelijke effecten is in VHR gebieden strenger dan in de EHS,
• de VHR biedt geen mogelijkheden voor financiële compensatie,
de EHS wel;
• VHR vereist compensatie voorafgaand aan de ingreep, bij de
EHS niet.
Verder is de planologische vertaling van met name natuurontwikkelingsgebieden in bestemmingsplannen nog niet overal goed geregeld. In de randzones van het Drents-Friese Wold liggen in de POP
zones I en II momenteel landbouwbedrijven. Het POP laat een aantasting van de landbouwkundige hoofdfunctie niet toe. Wel is bebossing toegestaan, waarbij clustering van bos een voorwaarde is.
Bebossing en de gewenste landschappelijke verzorging mogen de
landbouwkundige hoofdfunctie niet belemmeren. De aanplant van
snelgroeiend bos is geen reden om de oorspronkelijke POP-zone
indeling aan te passen.
Voor het uitbreiden van recreatiebedrijven in de gebieden die vallen
onder een van bovenstaande beschermingsregimes is het compensatiebeleid van toepassing. Met andere woorden: voor de uitvoering
van een uitbreiding kan alleen ontheffing worden verleend indien de
nadelige effecten op natuur voldoende worden gecompenseerd.
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c.
•
•
•
•

•

Belangen natuursector

Kritische ondergrenzen natuursector
Inrichting Oude Willem als brongebied voor de beek tot aan de
Bosweg tussen Hoogersmilde en Appelscha (dus beëindiging
landbouwfunctie in Oude Willem);
Alle functies die een peilverhoging, cq natuurfunctie “brongebied
voor de beek” in de weg staan verplaatsen en/of beëindigen;
Beperkte toegankelijkheid van het beekdalsysteem voor recreatie;
Minimaal behoud huidige schaal van het gebied en een duidelijke zonering in recreatiedruk (zowel dag- als verblijfsrecreatie):
o Boven-, midden- en benedenloop beeksysteem: geen
verblijfsrecreatie en dagrecreatie alleen langs de rand
(visueel toegankelijk);
o Overige terreinen binnen het Nationaal Park geen nieuwe verblijfsrecreatie en geen uitbreiding dagrecreatie;
o Bij nieuwvestiging of uitbreiding aan de rand van het Nationaal Park duidelijk onderscheid maken tussen het oude cultuurlandschap en de nieuwe kolonien.
Verbeteren landschappelijke inpassing van recreatieterreinen in
het Nationaal Park zelf en in het oude cultuurlandschap.
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Figuur 5:
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Meest wenselijke situatie natuur
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d.

Meest wenselijke situatie natuursector

Zie ook figuur 5.
• Inrichting Oude Willem als brongebied voor de beek tot aan de
N381: Beëindiging landbouwfunctie en verblijfsrecreatie;
• In voormalige ontginningen bij Hoogersmilde, Appelscha en
Zorgvlied mogelijke uitplaatsingszones/ontwikkelingszones ontwikkelen voor natuur- en recreatieontwikkeling;
• Realisatie ecologische verbindingszones vanuit het DrentsFriese Wold met het Ooster- en Westerzand, Dwingelderveld en
Fochteloerveen, eventueel in combinatie met dag- en verblijfsrecreatie.
• Landschappelijke inpassing recreatiebedrijven in goed overleg
tussen recreatieondernemers en natuurorganisaties;
• Aanzienlijke aanscherping normen voor landschappelijke inpassing en beeldkwaliteit van 2e woningencomplexen en voorkomen van “uitponding” van recreatiebedrijven. Dit regelen via het
reguliere instrumentarium voor woningbouw.
• Ontwikkeling instrument voor verbetering en bewaking van
beeldkwaliteit in het Nationaal Park;
• Bij uitbreidingen van recreatiebedrijven gezamenlijk tussen natuur- en recreatiesector maken van afspraken (voorbeeld: Torentjeshoek Dwingelderveld);
• Geen (verdere) omzetting van kampeerplaatsen in recreatiewoningen.
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Figuur 6: Integraal Ontwikkelingsperspectief: zes kansen
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4. Integraal Ontwikkelingsperspectief: zes kansen
In het ontwikkelingsperspectief onderscheiden we de volgende zes
kansen voor een natuurlijke recreatie in het case gebied. We werken nadrukkelijk vanuit het richting geven en stimuleren van ruimtelijke processen. Daar past geen statisch eindbeeld bij, maar juist
een beschrijving van gewenste ontwikkelingen per zone (zie figuur
6).
1. Ontwikkeling spannend en “ondoordringbaar” kerngebied
De ontwikkeling van een natuurlijk beeksysteem in de kern van het
Nationaal Park biedt kansen voor het aanbieden van een nieuw
soort natuurbeleving. Zelfs als dit soort kerngebieden zelf niet ontsloten is met paden kan het wel degelijk een recreatieve beleving
bieden simpelweg doordat het er is. Dit is het “vogeleiland” principe:
iedereen heeft zijn eigen fantasie bij wat er in het weliswaar zichtbare, maar toch onbereikbare gebied gebeurd. Concreet betekent dit
dat alleen langs de rand van dit beeksysteem liefst enkelzijde paden
lopen voor fietsers, wandelaars en ruiters. Het brongebied van de
beek zal aanzienlijk natter worden waar vervolgens allerlei watervogels op afkomen. De vernatting gaat gepaard met knelpunten voor
nu nog aanwezige woningen en verblijfsrecreatie. Hiervoor is of
verplaatsing of ophoging een mogelijkheid. De oversteek van dit
beeksysteem op enkele plaatsen als bijvoorbeeld in de Oude Willem (Annahoeve) wordt extra spannend gemaakt door bijvoorbeeld
vlonderpaden (ook voor fietsers).
2. Ontwikkelingszone “Hoogersmilde – Appelscha”
Deze ontwikkelingszone is bedoeld als zoekgebied voor gemeenschappelijk kansen voor landbouw, natuur en recreatie. We denken
dan aan de ontwikkeling van bos, verblijfsrecreatie, toervaart en
ecologische verbindingszones in combinatie met elkaar. Door de
aanwezigheid van zowel de Drentse Hoofdvaart als de Compagnonsvaart moeten recreatiewoningen aan het water mogelijk zijn.
Agrariërs, recreatieondernemers en natuurorganisaties kunnen de
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handen ineenslaan voor het verder uitwerken van deze ontwikkelingszone, waarbij een eventuele verplaatsing van een bestaand terreinen als Hoeve aan de Weg voor alle partijen voordeel moet opleveren. Voor recreatiebedrijf Hoeve aan de weg moet dit vooral vertaald worden in extra ontwikkelingsruimte, een optimale terreininrichting en bijvoorbeeld extra voordelen als terrein aan vaarwater
(locatie is nu ook uniek).
3. Ontwikkelingszone Vledderveen – Boijl - Terwisscha
In deze ontwikkelingszone geldt hetzelfde als in de hiervoor genoemde zone, met dat verschil dat toervaart hier niet mogelijk is.
4. Ontwikkeling ecologisch-recreatieve verbinding Kwasloot
Via de Kwasloot is een ecologische verbindingszone momenteel in
ontwikkeling. Tevens is deze verbinding een zeer geschikt voor
wandelaars, fietsers en ruiters tussen het Drents-Friese Wold en het
Oosterzand. In bijlage 2 is deze verbinding aangegeven. Naast de
verbinding zelf is het van belang het oude landschap rond Wittelte,
Diever en Wapse toegankelijker te maken voor fietsers, wandelaars
en ruiters. Wellicht zijn hier combinatiemogelijkheden met schouwpaden van Waterschap Reest en Wieden.
5. Ontwikkeling instrumentarium voor beeldkwaliteit
Een zowel door de natuur- als recreatiesector gevoeld knelpunt is
de beeldkwaliteit in en rondom het Nationaal Park. Hierbij zijn twee
doelgroepen:
• Recreatiebedrijven
• Tweede woningcomplexen e.d.
Enerzijds zou er een soort NP welstandscie moeten komen voor
plannen van recreatiebedrijven in en rondom het Nationaal Park die
bovendien uitvoering kan geven aan het saldoprincipe uit de EHS.
Uitgangspunt van de cie is dat hierin de recreatiesector zelf ook
deelneemt, naast de natuursector.
Anderzijds zou er een veel striktere handhaving van de gewenste
beeldkwaliteit moeten komen op de tweede woningencomplexen.
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Als dit niet haalbaar hier worden deze complexen desnoods afgeschermd met bosstroken of grondwallen. Hierin speelt de gemeente
primair een rol via handhaving en RO-beleid.

6. Herstructureringszone Zorgvlied
De huidige beeldkwaliteit en landschappelijk inpassing in en rondom
Zorgvlied laat te wensen over. In gezamenlijkheid tussen verschillende belanghebbenden uit het dorp, de recreatie- en natuursector
moeten een aantal visuele knelpunten kunnen worden opgelost.
Een voorbeeld hiervan is de landschappelijke afscherming van bijvoorbeeld Hunerwold State en camping Hertenweide.
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5. Instrumentarium
Het realiseren van het ontwikkelingsperspectief en de zes kansen is
alleen mogelijk met een goed instrumentarium. Achtereenvolgens
worden in dit hoofdstuk de benodigde instrumenten beschreven en
in een samenvattende tabel staat een overzicht van de gewenste
inzet per kans.
a.

Beeldkwaliteitplan en -commissie Nationaal Park DFW

Uit de werksessies is gebleken dat er veel overeenstemming bestaat tussen vertegenwoordigers vanuit zowel de natuur- als recreatiesector waar het gaat om de gewenste beeldkwaliteit. Hierbij gaat
het zowel om de beeldkwaliteit van de recreatiewoningen en stacaravans als de inpassing van het recreatieterrein in het landschap.
Met het vastleggen hiervan in een beeldkwaliteitplan kunnen toekomstige ontwikkelingen in het Drents-Friese Wold in de goede richting worden gestuurd. Landschappelijke inpassing is een thema
waarbij de natuurorganisaties kennis beschikbaar kunnen stellen
aan recreatieondernemers op bedrijfsniveau (gebiedseigen beplanting, onderhoud et cetera). Dergelijke contacten tussen natuurorganisaties en recreatieondernemers zijn niet vanzelfsprekend. Bij
voorkeur wordt dan ook een beeldkwaliteitcommissie ingesteld die
bestaat uit zowel recreatieondernemers als vertegenwoordigers van
natuurorganisaties.
Een niet te onderschatten knelpunt is echter de beeldkwaliteit van
tweede woning complexen. Zoals eerder aangegeven is de helft van
alle recreatieterreinen in feite een huisjesterrein met tweede woningen van particulieren. Het gebruik van dergelijke terreinen sluit qua
karakter aan bij een reguliere “woonwijk”, met voor elk perceel afzonderlijke wensen. Waar een recreatiebedrijf via de ondernemer
eenduidig aanspreekbaar is, zijn de “bewoners” van deze huisjesterreinen anoniemer en niet aangesloten bij welke branche organisatie dan ook. Uitbreiding hiervan in het Drents-Friese Wold dient
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sowieso tegen te worden gegaan via het Bestemmingsplan. De
beeldkwaliteit van deze locaties dient te worden aangescherpt via
de in te stellen beeldkwaliteitcommissie met bijbehorend welstandsbeleid (Welstandsnota gemeente).
b.

Ontwikkelingsbedrijf ontwikkelingszones Nationaal Park

Voor het realiseren van de ontwikkelingszones en de herstructureringszone is behoefte aan een instrumentarium vergelijkbaar met
een ontwikkelingsbedrijf in herstructureringsprojecten. In de aangegeven ontwikkelingszones moeten landingsplaatsen worden aangekocht en ingericht ten behoeve van uit te plaatsen huisjesterreinen
cq recreatiebedrijven. Hiervoor is een tijdelijke rechtspersoon nodig
die snel en wendbaar dit meerjarig project coördineert. Organisatorisch is het de vraag of het “ontwikkelingsbedrijf” een zelfstandige
organisatie moet zijn, of dat dit als projectbureau kan worden gelieerd aan een gemeente of aan een terreinbeherende organisatie of
een recreatieorganisatie. Dit ontwikkelbedrijf dient in ieder geval
nauw gelieerd te zijn aan de gemeenten in het Nationaal Park, alleen al uit oogpunt van het planologische instrumentarium. Daarnaast is een nauwe samenwerking met natuurorganisaties en recreatieondernemers essentieel.
Het ontwikkelbedrijf dient in samenwerking met de gemeenten de
volgende taken te vervullen:
• Verstrekken van ontwikkelrechten aan ondernemers of huisjeseigenaren, gekoppeld aan de stopzetting en sloop van camping
cq recreatiewoningen in Nationaal Park (ruimte voor ruimte regeling);
• Vestigen van een “lichtgroen” voorkeursrecht op ontwikkellocaties;
• Aankoop van percelen in ontwikkelingszones in vlakken ten behoeve van recreatiebedrijven en natuur (betreft voorinvestering,
dus tijdelijke verpacht in tussenperiode tbv agrarisch gebruik);
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•
•
•
•

Verkrijgen van overeenstemming met agrariërs;
Aanpassing van de bestemming ten behoeve van functie recreatiebedrijf en natuur;
Indien nodig op voorhand laten planten van bomen afhankelijk
van de locatie;
Verplaatsing recreatiebedrijven door kavelruil tussen percelen in
ontwikkelingszone en percelen op oude locatie;

Bijlage 3 bevat een globale verkenning van de financiële aspecten
die samenhangen met de verplaatsing naar ontwikkelingszones. Uit
deze verkenning blijkt dat de kosten van een verplaatsing van een
recreatiebedrijf sterk afhankelijk is van de gekozen aanpak. Hiermee is in tegenstelling tot bijvoorbeeld uitplaatsing van agrarische
bedrijven weinig ervaring. De waarde van een “recreatieperceel” ligt
doorgaans per hectare aanzienlijk hoger dan de waarde van een
landbouw- of natuurperceel. Maar een belangrijk deel van deze
waarde is gekoppeld aan ontwikkelrechten, die overdraagbaar kunnen zijn naar nieuwe percelen.
c.

Bestemmingsplan

Het instrument bestemmingsplan is van groot belang bij de realisering van het ontwikkelingsperspectief. Bij het grondbedrijf kwam het
bestemmingsplan al aan de orde als het gaat om de ontwikkelingsof herstructureringszones. Maar ook bij bestaande situaties moet
het bestemmingsplan zijn toegesneden op de gewenste ruimtelijke
ordening van functies. Deels is er binnen het Nationaal Park naar
verwachting nog ontwikkelruimte binnen vigerende bestemmingsplannen, waar dit wellicht anno 2005 niet langer wenselijk is, gezien
het provinciaal beleid. Een aanpassing van deze vigerende plannen
en het inperken van ontwikkelruimte kan gepaard gaan met planschade. Daarnaast zijn naar verwachting met name in de Oude Willem nog diverse percelen met een agrarische bestemming, waarbij
de percelen een natuurbestemming zouden moeten krijgen. De ge-
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meente Westerveld start binnenkort met de actualisatie van haar
Bestemmingsplan Buitengebied. De gemeente Midden-Drenthe is
inmiddels gestart met de actualisatie van het Bestemmingsplan Buitengebied. Ook de gemeente Ooststellingwerf actualiseert haar Bestemmingsplan Buitengebied. Het verdient aanbeveling dat de drie
gemeenten de planactualisaties op elkaar afstemmen, in ieder geval
voor wat betreft de functies recreatie en natuur binnen het Nationaal
Park.
d.

Uitwerking POP II

Het huidige POPII biedt geen mogelijkheden voor nieuwvestiging
van bungalowcomplexen in de in dit ontwikkelingsperspectief aangegeven ontwikkelingszones. Deze zones zijn sluiten namelijk niet
aan op (sub)streekcentra. Dit beperkt daarmee tevens uitplaatsingsmogelijkheden van recreatieterreinen in het Drents-Friese
Wold . Er zal nog een uitwerkingsplan van het POP “Ontwikkelingsmogelijkheden recreatiebedrijven in kwetsbare gebieden” worden opgesteld. Het is gewenst in dit uitwerkingsplan de mogelijkheid
op te nemen voor inplaatsing van een bungalowcomplex in de ontwikkelingszones. Belangrijke voorwaarde daarbij is de koppeling
aan uitplaatsing van een recreatieterrein uit een kwetsbaar gebied,
een voorkeursrecht en een integrale gebiedsgerichte aanpak.
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Bijlage 1 Ruimtelijke processen in historisch
perspectief

Late prehistorie - late middeleeuwen (vanaf 1.000 v. Chr.)

Pleistoceen (tot 10.000 jaar v. Chr.)
In de periode voordat het gebied door mensen bewoond werd is het
landschap met name in het Pleistoceen sterk gevormd. Deze periode duurde van 2,5 miljoen tot 10.000 jaar voor Christus. In deze periode werd het keileem en zand gevormd. Drenthe werd niet bewoond, maar de mens was wel degelijk aanwezig in de vorm van
rendierjagers, zij het op zeer beperkte schaal. Vooral langs de
Wapserveense Aa zijn resten van Kampementjes gevonden. Dit zijn
plaatsen die nu voor bewoning ongeschikt zouden zijn. Drenthe
was in het pleistoceen afwisselend met bos bedekt, steppeachtig en
zelfs met ijs bedekt.
Trechterbekercultuur (vanaf 3.000 jaar v. Chr.)
We leven nu in een periode die door geologen het Holoceen wordt
genoemd en die begon vanaf 10.000 jaar voor Christus. Vanaf deze
periode werd het warmer en ging de mens zich definitief vestigen in
Drenthe. In de periode vanaf 3.000 voor Christus leefde het Trechterbekervolk hier. Uit deze periode stamt het Hunebed ten oosten
van Diever, een inmiddels verdwenen hunebed in Berkenheuvel en
de grafheuvels bij de Oude Willem en Vledder.
Recent heeft Theo Spek in zijn historisch-geografische studie naar
het Drentse esdorpenlandschap duidelijk gemaakt dat de bewoningssporen uit deze vroege periode niet toevallig buiten later ontstane esdorpen liggen. In deze vroege periode waren de bossen op
de lichtere zandgronden opener en makkelijker te ontginnen dan de
zware wouden op de keileemgronden. De eerste woonkernen liggen
daarmee ook het in het Drents-Friese Wold op plekken die later het
perifere “velden” zouden vormen: Koelingsveld, Dieverderveld, Dieverderzand. Door bosbeweiding en loofvoederwinning ontstonden
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de eerste open plekken in het Atlantische eiken-lindenwoud. Het
landschap werd opnieuw opener.

Van 1000 v. Chr. tot het jaar 0 was vrijwel nergens in het plangebied nog sprake van onaangetast, volledig natuurlijk bos. Er was in
deze periode sprake van geleidelijke overgangen tussen open en
gesloten landschappen met veel gradiënten. Alleen in de ontoegankelijke hoogveenzones bij de Fochteloer en Smildigervenen bleef
laagopgaand moerasbos tot in de Middeleeuwen bestaan.
Dorpen als Diever, Doldersum, Vledder en Appelscha ontwikkelden
zich als typische esdorpen. Het landgebruik van de bewoners van
deze esdorpen is zeer geleidelijk geweest met een relatief geringe
bevolkingsgroei. Het huidige landschap rondom Diever, Doldersum
en Wapse dateert uit deze periode en kent tot op heden de structuur zoals die vanuit de late prehistorie is ontstaan. Bij Appelscha is
dit oorspronkelijke landschap minder goed zichtbaar.
De eerder genoemde Theo Spek heeft een belangrijke ommekeer in
denken teweeggebracht met zijn recente onderzoek. De open velden en het Drentse heideschaap zoals ons dat bij het oude Drenthe
voor ogen staat zijn pas rond 1500 n. Chr. ontstaan cq. geïntroduceerd. Een belangrijke oorzaak hiervoor was de toenemende behoefte aan wol in de textielindustrie. Door overbegrazing door schapen ontstonden grote heidevelden en zandverstuivingen.
Opvallend in de periode van de late middeleeuwen is de differentiatie tussen de gestage bevolkingsgroei op de hogere delen van het
Drents Plateau enerzijds en de snel groeiende bevolking in de lagere delen van de provincie. Het esdorpenlandschap van Diever, Doldersum en Wapse behoort daarbij tot de hogere delen van het
Drents Plateau. Hier kende het landgebruik een sterk dominiale
structuur gericht op de voedselvoorziening voor een beperkte groep
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qua familie aan elkaar gerelateerde groep mensen. De snelle bevolkingsgroei vond in deze periode plaats in de lagere en benedenstroomse beekdalen.
Nieuwe tijd (1500 – 1900 n. Chr.)
Appelscha, Hoogersmilde en het hoogveen
Van 1767 tot 1780 werd de Smildervaart of Drentse Hoofdvaart gegraven. Iets later werd ook de Compagnonsvaart naar Appelscha
gegraven vanuit Gorredijk. Appelscha was vanoudsher een Drents
Esdorpje met aan de westzijde een uitgestrekt veld met zandduinen
en aan de oostzijde het uitgestrekte nog natuurlijke Fochteloerveen.
In 1811 woonden er 150 mensen in Appelscha. Het uitgestrekte
veld met zandduinen was zoals hiervoor aangegeven ontstaan door
overbegrazing en de zandverstuivingen bedreigden in de 19e eeuw
het voortbestaan van het dorpje. De situatie in grote delen van
Drents-Friese Wold waren in deze periode verre van natuurlijk en
bos kwam niet meer voor.

Aan de oostzijde lag het laatste oorspronkelijke natuurlijke deel van
het Drents-Friese Wold, namelijk het hoogveen met moerasbos.
Als gevolg van de behoefte aan brandstof in met name WestNederland werd dit hoogveen in hoog tempo verveend. Plaatsen als
Appelscha en Hoogersmilde groeiden in een periode van 100 jaar
sneller dan de esdorpen daarvoor in 600 jaar. Dit is duidelijk af te
lezen in het landschap. Na de vervening waarbij het maaiveld aanzienlijk daalde werd de overgebleven ondergrond geschikt gemaakt
voor landbouw. Dit is vanaf de oostzijde ook gebeurd in het gebied
van de Oude Willem, waardoor dit nieuwe landschap tot diep in het
huidige Nationaal Park doordringt.
Nieuwe koloniën: Zorgvlied en Frederiksoord
In 1819 richtte generaal Van den Bosch de Maatschappij van Weldadigheid op met als doel het stichten van landbouwkoloniën op de
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woeste gronden. In het plangebied betrof het voor een groot deel
hoogveen gelegen op de grens tussen Friesland en Drenthe. Hier is
in tegenstelling tot het Fochteloerveen wordt na de ontginning behalve landbouwgrond ook bos ontwikkeld. Het huidige Boschoord is
daar een gevolg van. Het Doldersumse veld is in deze periode nog
net gered van de ontginning en heeft zijn oorspronkelijke reliëf behouden. Voor alle overige ontginningslocaties in en rond het DrentsFriese Wold kan men stellen dat het ontginningsproces onomkeerbaar is geweest. Het oorspronkelijke reliëf is verdwenen en de bodemopbouw is net zo natuurlijk als de Flevopolder.
De ontginningen kenmerken zich qua structuur en occupatie door
een bepaalde planmatigheid waar sprake is van veelal grotere investeerders en kleinere eindgebruikers.
Moderne tijd
Omstreeks 1900 is in het Drents-Friese Wold gestart met het grootschalig herbebossen. Het doel hiervan was overigens niet zozeer
natuurbeheer, maar houtproductie en het vastleggen van het stuifzand. Opnieuw was er sprake van economische exploitatie. Naast
de eerder genoemde schapenwol voor de textielfabrieken, het turf
voor de grote steden was nu het hout nodig voor onder andere de
mijnen in Zuid-Limburg. Pas na de WOII kwam hier de recreatieve
functie bij en heel recent, pas na circa 1980 de natuurfunctie. In deze laatste periode ontstond in Nederland een groeiend natuurbesef
en hierna is ook het bosbeheer meer ten dienste gekomen aan natuur. Al met al is het landschap ook in de periode vanaf 1900 weer
drastisch veranderd. De open vlakte tussen Diever, Doldersum en
Appelscha is weer grotendeels bos geworden. Als er een economisch gebruik van het gebied te combineren zou kunnen zijn met de
natuurfunctie, dan lijkt recreatie en toerisme daar een erg goede
kandidaat voor: beter dan de schapenwol, het turf of de houtproductie.
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Bijlage 2 Recreatief-ecologische verbinding tussen Drents-Friese Wold en Oosterzand
(zoz)
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Bijlage 3 Financiële aspecten ontwikkelingszones
Voor het aanpassen van recreatieterreinen in kwetsbare natuurgebieden zijn de volgende scenario’s denkbaar (Recron/Oranjewoud,
2002):
1. Herstructureren;
2. Verplaatsen;
3. Saneren;
4. Sanering met behoud woonfunctie;
5. Sale en lease back
Herstructurering is gericht op omzetting van bijvoorbeeld recreatiewoningen in toeristische plaatsen of bijvoorbeeld toeristische plaatsen in nieuwe natuur. Bij verplaatsen gaat het om het op een nieuwe plaats opbouwen, cq voortzetten van het oude bedrijf. Op de
oude locatie wordt dan natuur ontwikkeld. Bij sanering stopt de bedrijfsvoering en wordt op de locatie natuur ontwikkeld. Dit laatste
kan eventueel ook met behoud van het woongebouw (scenario 4).
Ten slotte is het sale en lease back scenario niet echt een variant,
maar meer een financiële constructie, waarbij de natuurbeheerder
het bedrijf opkoopt en terugverhuurt aan de recreatieondernemer.
Het in dit rapport geschetste ontwikkelingsperspectief gaat uit van
een verplaatsing van recreatieterreinen uit het kerngebied van het
Drents-Friese Wold naar de ontwikkelingszones waar mogelijk. Dit
betreft zowel kamperen bij de boer, een huisjesterrein, een camping
als een natuurcamping.
De grondwaarde in het plangebied is afhankelijk van de toegekende
functie. Een natuurperceel kost circa 5.000 euro per hectare. Een
agrarisch perceel kost 15.000 tot 20.000 euro per hectare. De
waarde van een recreatieperceel is sterk afhankelijk van de opstallen op het perceel of de ontwikkelrechten op het perceel.

Een recreatiebedrijf van 8 hectare met 100 vaste standplaatsen,
150 toeristische plaatsen en 50 bungalows heeft een waarde van
circa 2,5 mln. euro (Recron/Oranjewoud, 2002). Hierin is de waarde
van een bedrijfswoning niet meegerekend. De marktwaarde van het
bedrijf zal hoger liggen naarmate er meer bungalows op staan of
meer infrastructuur aanwezig is. Bij een verplaatsing van een dergelijk bedrijf zijn de kosten hoger dan de marktwaarde, er van uitgaande dat het oude terrein voor natuurontwikkeling wordt ingericht.
Gebouwen en (ondergrondse) infrastructuur moeten worden gesloopt of gesaneerd en het terrein moet weer ten behoeve van natuur worden ingericht door bijvoorbeeld de verrijkte toplaag te verwijderen. Een dergelijke operatie zal 0,5 tot 1 mln. euro kosten voor
het hiervoor geschetste bedrijf. Bij ernstige verontreiniging zijn de
kosten uiteraard hoger.
In de ontwikkelzones zou een nieuw terrein kunnen worden ingericht in samenhang met natuurontwikkeling. De aankoop- en inrichtingskosten zullen lager zijn dan de marktwaarde van het recreatiebedrijf op de oude locatie in nieuwstaat. De ondernemer dient dan
de nieuwstaat van de voorzieningen wel te verdisconteren in zijn
bedrijfsvoering (langere vervangingstermijn, minder onderhoud).
Bij een verplaatsing zal een recreatieondernemer aanloopverliezen
leiden als gevolg van het moeten opbouwen van een nieuw bedrijf
of een nieuwe locatie. Indien deze kosten gekapitaliseerd worden
kan dit om forse bedragen gaan, zeker wanneer het oude bedrijf
eerder dicht gaat dan het nieuwe bedrijf geopend wordt. Dit kan uiteraard opgelost worden door het oude bedrijf niet eerder te sluiten
dan wanneer het nieuwe bedrijf geopend is.
Ook speelt de fiscus nog een belangrijke rol bij verplaatsing. Binnen
een termijn van 3 jaar dient het vrijgekomen vermogen van de re-
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creatieondernemer te worden geherinvesteerd, aangezien anders
vermogensbelasting wordt geheven.
Ten slotte zal er gedurende het proces van uit- en inplaatsing sprake zijn van ontwikkelkosten (vergunningen, taxaties, inrichtingsplannen, etc).
Een verplaatsing van het genoemde voorbeeldbedrijf zal 3 a 4 mln.
euro kosten. In het geval van het Drents Friese Wold zullen deze
kosten hoger liggen aangezien het om meerdere locaties gaat. Een
nadere taxatie en verkenning zal moeten uitwijzen op welk niveau
de totale verplaatsingskosten liggen.

bij extra woonruimte op saneringslocaties in kerngebied
(maar dan wel hydrologisch goed afgestemd);
5. Het laten overlappen van uitloop in exploitatie op oude locatie
met opzetten exploitatie op nieuwe locatie (tijdelijk twee bedrijven).
o

Deze bijlage is niet meer dan een eerste vingeroefening. Het
verdient aanbeveling om een gerichte verkenning te doen naar
de financiële haalbaarheid van het geschetste ontwikkelingsperspectief

Financiële dekking
Een dergelijke “negatieve grond- en bouwexploitatie” kan op de volgende wijzen worden gefinancierd:
1. Dekking uit (Europese) subsidies voor natuur-, water en recreatiebeleid;
o Er worden extra natuurhectares gerealiseerd in de EHS;
o De natuurwaarde van omliggende natuurhectares wordt
verhoogd als gevolg van betere waterhuishouding en
minder verstoring;
o De waterbeheersing in het kerngebied is op termijn
goedkoper;
o De ontwikkelingsruimte van recreatiebedrijven wordt op
korte en langere termijn vergroot;
o In de ontwikkelingszones wordt eveneens nieuwe natuur
gerealiseerd.
2. Bestemmingswinst agrarisch naar recreatieperceel in ontwikkelingszones;
3. Kapitalisatie extra ontwikkelingsruimte: bijvoorbeeld nieuwe recreatieterrein is anderhalf keer zo groot als oude bedrijf;
4. Dekking uit positieve exploitaties, bijvoorbeeld:
o bij de ontwikkeling van (recreatie)woningen in de ontwikkelingszones;
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