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Verslag bijeenkomst klankbordgroep ivm nieuwe Natuurvisie De Wieden  
Bezoekerscentrum De Wieden, vergaderruimte De Holken, 17 maart 2015 
 
Op verzoek van de klankbordgroepleden na de eerste sessie zijn nu ook twee pachters van 
Natuurmonumenten uitgenodigd, dhr. Johan Knol en dhr. Pleun van ’t Hoog. 
 
Het eerste deel van de avond is gesproken over wat is nu robuuster maken van De Wieden en welke 
beleving past daar bij. Er waren verschillende ideeën over robuuster natuur nl: 

- Landschap is interessanter; door uitvergroten van de kenmerken, grotere percelen bos, riet, 
water 

- Landschapsarchitecten een plan voor dit gebied laten maken 
- Meer zichtlijnen, meer dieren zien; vossen, reeën, vogels 
- Natuur die tegen een stootje kan, zelfregulerend.  
- Er wordt meer gewerkt in de natuur; dat is meer zichtbaar. Meer kranen e.d . 
- Robuustheid in dubbelfuncties; waterberging, biomassa. 
- Financiële robuustheid (ook minder kwetsbaar) , bewoners leven van en met de natuur. 

 
Beleefbaarheid van het gebied; 

- Meer wandelmogelijkheden ; meer parkeerplekken op verschillende plekken in het gebied. 
- Meer kanoroutes 
- Meer stilte en rust met vogelgeluiden 
- Meer busladingen die naar de koeien in de wei komen kijken 
- Zonering in tijd en seizoen 
- Grotere variatie in het landschap, minder postzegelachtig, minder saai. 

 
Het tweede deel van de avond geeft Dominque Bokeloh een beknopte toelichting over welke 
bouwstenen en beleidskaders er zijn om tot een ecologische kaart te komen.  
 
Bernadette geeft een toelichting op de recreatiezonering. In het voor- en naseizoen ligt de nadruk 
vanuit Marketing Oost (WaterReijk Weerribben Wieden) op de doelgroep  ingetogen aqua  (actieve 
vijftigers die iets te besteden hebben; rustzoekers)  en komt rust, schoonheid, natuur, wandelen, 
fietsen, varen aan bod. In het hoogseizoen ligt de nadruk bij uitbundig geel  (gezinnen met kinderen, 
op zoek naar belevenissen) en gaat het meer om samenzijn, activiteiten ondernemen in het decor van 
een geweldige natuur. Water is uiteraard  ‘de blauwe draad’. Een gemis zijn de 
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slechtweervoorzieningen en de luxere overnachtingsplekken met wellnes in dit gebied. Er komen 
meer bezoekers uit Aziatische landen en België en Duitsland. Deze groepen komen voor het 
authentieke Hollandse landschap. 
Voor Natuurmonumenten zijn de twee genoemde bezoekersgroepen ook het meest interessant.  
Opmerking van Jeroen Bredenbeek: denk ook aan de natuurkenner die in De Wieden komt voor de 
speciale flora en fauna. 
 
Petra Wagenaar geeft een korte presentatie op de omgevingsvisie van de gemeente Steenwijkerland. 
Een visie met nog veel vragen over leefbaarheid, denk aan werkgelegenheid, vergrijzing . Een visie op 
de rol van het natuurgebied hierin ontbreekt nog. Mogelijk kan hier in de verdere uitwerking  nog 
aandacht aan worden besteed. 
 
Tot slot geeft Rosalie Martens nog een toelichting hoe nu verder met de natuurvisie. In ieder geval 
gaat er naar de leden van Natuurmonumenten een brief waarbij men wordt uitgenodigd om samen 
met de inwoners uit de verschillende dorpen een vaartocht te maken door het gebied. Hierbij staat de 
natuurvisie centraal.  
 
Volgende bijeenkomst is op woensdag 10 juni, van 19.30 uur tot 22.00 uur in gebouw De Holken bij 
Bezoekerscentrum De Wieden. Er volgt nog een uitnodiging met het programma.  

 

Bijlage 1 : de presentatie van Dominique Bokeloh 

Bijlage 2 : een foto-impressie van de avond. 

 

 

 
 


