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Verslag bijeenkomst ‘droomvisie’ ivm nieuwe Natuurvisie De Wieden  
Bezoekerscentrum De Wieden, vergaderruimte De Holken, 27 januari 2015 
 
 Het was een waardevolle avond waarbij een ieder actief betrokken was bij deze droomsessie.  

1. Wat vinden we van de waarden van De Wieden NU; uit de ‘mindmaps”: 
Ruimte, duisternis, Nationaal Park, Natura 2000, kanoën, hooilanden met bloemen, mensen in 
landschap, schaatsen, zwemmen, karakteristieke bebouwing (Giethoorn – Dwarsgracht) , dynamiek, 
weidevogels, veenmosrietland, natuurbeleving, uitkijkpunten, biomassa, seizoenen –kleuren, de otter, 
eendenkooien , geschiedenis, reliëf –Hoge land, (zie verder de foto’s van de mindmappen) 

 

2. Hoe zien de droombeelden over De Wieden er over 10-15 jaar: 
Samenwerking op beleving met toerisme en horeca, bevers, zeearenden, visarenden, top trilveen, 
benutting van biomassa, herkenbare cultuurhistorie, natuurbeleving van vogels, bloemrijke 
hooilanden, meer weidevogels, vogelparadijs, sociaal en economisch gezond en leefbaar.(zie verder 
foto ‘s)  

3. Wat zijn de belangrijkste waarden en wensen om mee te nemen in het proces van 
visievorming: 
Top 3: 
- Natuurmonumenten werkt aan communicatie over de waarden van natuur en stimuleert 

samenwerking. Natuurmonumenten staat open voor ideeën en gaat in dialoog. (ideaal: er 
volgt een gezamenlijke visie met meerdere partijen). De Wieden is een sociale motor; 
verbinden, samen beleven, trots. ( 9 punten) 

- Gebied  groter en robuuster maken. Het is een compleet systeem met bijpassende soorten 
als zeearend, visarend, bever, kraanvogels. ( 9 punten) 

- Natuurbeleving verder ontwikkelen passend bij rust en stilte (ontdekken, ecotoerisme, 
onderwaterwereld, wandelen, slow-recreatie, stil varen/fietsen, geïsoleerd overnachten). 
Goede zonering. Aandacht voor verbindingen tussen belevingsplekken. ( 8 punten) 

Nog enkele belangrijke waarden: 

- Meer bloemrijk grasland met insecten en vlinders dus meer vogels. ( 4 punten) 
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- Economisch leefbaar; mensen kunnen er wonen en werken. (kleinschalig 
toerisme/horeca/zorg/kunst) ( 3 punten) 

- Meer economische toepassingen van natuurproducten; biomassa, potgrond, slim 
natuurbeheer, turfsteken, innovatie. ( 2 punten) 

- Meer aandacht voor beleven van cultuurhistorie, ontsluiten met fiets- en zandpaden. 
Zichtbaar maken. (2 punten) 

 

Aandachtspunt vanuit de droomsessie groep; betrek ook de pachters. 

Na de vraag of men als aanwezige van deze avond ook wil deelnemen aan de klankbordgroep gaf bijna 
iedereen aan dat men verder wil. Theo de Kogel gaf aan dat dit niet te willen, omdat hij vanuit zijn 
functie bij de Provincie dit niet kan waarmaken. Petra Wagenaar bekijkt vanuit de gemeente 
Steenwijkerland of zij erin blijft of een andere afgevaardigde van de gemeente.  

Ook Teun Boxum heeft aangegeven (na telefonisch overleg) in de klankbordgroep deel te willen 
nemen. 

Volgende bijeenkomst is op dinsdag 17 maart, van 19.30 uur tot 22.00 uur in gebouw De Holken bij 
Bezoekerscentrum De Wieden. Er volgt nog een uitnodiging met het programma.  

28 januari Bernadette Haverkort 

Impressie van de avond ‘droomsessie”. 
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