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Verslag bijeenkomst klankbordgroep ivm nieuwe Natuurvisie De Wieden  

Bezoekerscentrum De Wieden, vergaderruimte De Holken, 10 juni 2015 

 

Deze keer is ook Jacob Pontstein van WaterReijk Weerribben Wieden aanwezig. 

 

Stand van zaken Natuurvisie: 

- Er is een pagina op de Natuurmonumenten website aangemaakt over de natuurvisie 
De Wieden. Kijk ook op : https://www.natuurmonumenten.nl/natuurvisie-de-wieden 

- Op deze pagina staat ook een “knop” voor de online  ideeënbus . Ook ideeen van de 
klankbordgroepleden zijn hierop van harte welkom. En zegt het voort! 

- Alle leden van Natuurmonumenten en de Plaatselijke Belangen van de gemeente 
Steenwijkerland zijn uitgenodigd voor een natuurvise vaartocht. 

- De natuurvisie-vaartochten zijn voorbereid en 1  tocht is gevaren (verslag is inmiddels 
al naar jullie gestuurd). De meevarende leden waarderen het zeer dat wij hen op deze 
manier betrekken. 
 

Welke denkrichting voor de komende natuurvisie : 

Bea heeft haar eerste gedachten over de inhoud van de visie op papier gezet.  

Hoofddoel binnen de vigerende natuurvisie is het behoud van een natuurrijk cultuurlandschap. 
Niet voor niets is ons motto dat mens en natuur hier al eeuwen samen gaan. Ons gebied is 
een cultuurlandschap, we willen de waarden van landschap en cultuurhistorie behouden, 
daarom wordt er voortdurend in gewerkt. Jaarlijks maaien we de rietlanden, hooilanden en 
graslanden. We houden de sloten open en we gaan verbossing tegen. Naast het jaarlijkse 
beheer doen we aan eenmalig beheer: we maken nieuw open water, nieuwe trekgaten, waar 
de natuur decennia lang zijn gang kan gaan. Hier ontstaan op termijn de nieuwe trilvenen.  

Bij dit oude cultuurlandschap hoort een enorme verscheidenheid aan planten en dieren. We 
spannen ons in om die natuurlijke rijkdom te beschermen en te versterken. Belangrijke 
opgave is om het areaal trilveen te vergroten van een povere 8 ha nu naar 50 ha in 2075. 
Daarbij helpt als de waterhuishouding zo natuurlijk mogelijk is. 

Een derde belangrijke pijler is dat we bezoekers optimaal willen laten genieten van al dat 
moois en dat we willen samenwerken met onze omgeving, met vrijwilligers en met de lokale 
bevolking. 

 

Werksessie: 

Deze avond hebben we criteria geformuleerd voor het toetsen van ideeën die invulling kunnen 
geven aan de wensen: 

 Petra Wagenaar, Jeroen Bredenbeek, Johan Knol, 
Pleun van ’t Hoog, ,  Bea C., Rosalie M.,Jacob 
Pontstein, Broer B.,  Dominique B., Annemieke V. 
en Bernadette H.. - 

 

 Met kennisgeving Leanne Spans,  Meindert v.d. 
Berg,  Dick Versluis, Jacqueline Jonkers, Teun 
Boxum 
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1. Beleving van natuur, landschap en cultuurhistorie verder ontwikkelen, passend bij rust 
en stilte. 

2. De Wieden is (economisch) leefbaar: een plek voor “burgers” en ondernemers om te 
wonen en te werken. 

 

Er is in twee groepen nagedacht over criteria (en andere aandachtspunten). Na een half uur is 
een aantal mensen van groep gewisseld en zijn de genoteerde punten verder aangescherpt 
en aangevuld. 

Opbrengst van deze werksessie: 

 

1. Beleving 
 

Afhankelijk van wie het beleeft: 

 Groep “ingetogen aqua”: natuurbeleving. In voor- en naseizoen. 

 Groep “uitbundig geel”: gezelligheid, fun, gezin, groep,  brengen €. In zomer. 

 NB: herkomst van bezoeker maakt uit: randstedeling vindt het hier rustig.  

 Omwonenden vinden het al snel te druk. 

 Ondernemer heeft ander belang dan bewoner. 

 

Dus: Zoneren om alle groepen wat te bieden:  - voor bewoners , voor natuur, voor recreanten 

Van Helemaal niks / gesloten   versus   Overlopen door “80 bussen” 

 

Zoneren via voorzieningen: 

- Waar wel, waar niet. Onderverdeling in : - rustig, -meer uitdaging, - heel druk 
- Tegen bebouwing: fijn voor rust in natuur fijn, voor bewoner bebouwing minder fijn 
- Via fysieke middelen: breedte doorvaart; omvang boot; diepgang; lage draaibrug remt 

doorvaart grote jachten. Lange, bochtige recreatieve vaarroutes met beperkt zicht 
vooruit. 

 

Zoneren via aanbod: 

Bezoekerscentrum-vaartochten: graag vol krijgen! Uitdaging. 

Aantal boten, verhuur reguleren via: 

- omvang aanlegplaatsen 
- vergunnings-aantal en type verhuurboten 

 

Zonering via spreiding in tijd:  

’s ochtends, laat op de dag; voor- en naseizoen 

Bewoner: fijn: gezoneerd in tijd van de dag en het jaar. 

November/december: De Wieden is saai (koud en grijs), dus stil qua bezoekers. Echter: juist 
dan is beheer in uitvoering: kans om dat te laten beleven. 

Januari: levendiger, door de rietsnijders.  

 

Criteria voor rust: Bewoners en natuur bepalen de bovengrens! 

- Kolkjesroute varen met minder dan 3 andere boten in zicht. Niet: Filevaren. 
- Hoeveelheid en soort voorzieningen. 

- Gemotoriseerd vaarverkeer: explosiemotor wel of niet. Geluid, stank  of rust. 

voor ‘Uitbundig Geel’ is in De Wieden plek voor:  

- 1 “Funplek” (strandje, skibaan), niet méér. 
- 1 Giethoorn, niet méér. 
- 1 Beulaker (doorvaartroute), niet méér. 
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2. Leefbaarheid/economie 
- Bij uitbesteden zoveel mogelijk voorrang geven aan lokale bedrijven 
- Zoveel mogelijk het werk in uitvoering verspreiden in de tijd. Spreiding in 

openingstijden. Afspraken ondernemers. 
- Voorzieningen ten behoeve van recreanten pakken soms ook gunstig uit voor 

bewoners. Denk aan: door de komst van Chinese toeristen naar Giethoorn is het 
openbaar vervoer verbeterd. 

- Zoiets ook uitbreiden naar andere dorpen. Meer samenhang in de hele omgeving: 8 
“plaatselijke belangen” praten met elkaar. 

- Gebruik het Nationale Park als sterk merk voor promotie van ele regio. 
- Organiseer activiteiten zo, dat meer inwoners erbij betrokken zijn. Denk aan initiatief 

Noabers van Zudert. Trots op gebied geeeft onderlinge verbinding (sociale cohesie) in 
de streek. 

- Wat zetten we in de etalage? Giethoorn = NP Weerribben-Wieden. 

 

Hoe verder met het proces? 

In juli nog diverse vaartochten met leden. Voor enkele tochten is nog plek. We zorgen voor 
publiciteit via Dorpsbelangen en persbericht voor plaatselijke kranten (actie Bernadette). 

Ook komt er een bijeenkomst met de vrijwilligers en een beheerteam-overleg. De oogst uit dit 
alles (plus de online Ideeënbus) bespreken we in de volgende Klankbordgroep-bijeenkomst 
(ca. eind september). 

Voor een volgende bijeenkomst is via datumprikker een verzoek naar jullie gegaan. 

Zodra iedereen hierop heeft gereageerd geef ik jullie de datum door.  

In november presenteren we de hoofdlijnen van de concept-visie aan de eigen medewerkers. 

Voor die bijeenkomst nodigen we ook de Klankbordgroep uit. 

 

 

 

 

 

 


