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Natuurmonumenten wil trachten de bezoekerscentra een grotere rol te laten spelen bij 
ledenbinding. Als proef was er een speciale dag in en bij het bezoekerscentrum Dwingelderveld, 
waaraan de ledencommissie meedeed en waarvoor zo’n 18.000 leden waren uitgenodigd. Leden van 
de LC informeerden bezoekers over de mogelijkheden zelf actief te worden. Er waren 200 bezoekers, 
de helft daarvan nam die dag deel aan een vergadering. Daar gaven sommigen te kennen dat ze de 
handen uit de mouwen willen steken in het veld, anderen toonden interesse in een klankbordgroep, 
weer anderen willen schriftelijk van nieuws op de hoogte gehouden worden.  
Net als in andere provincies, werd ook in Drenthe op een klankbordgroep-bijeenkomst aandacht 
besteed aan de insectenproblematiek. Niet alleen het werk van Natuurmonumenten kwam aan de 
orde; ook de mogelijkheden zelf wat te doen én de inspanningen van de Stichting Veldleeuwerik, 
een organisatie van akkerbouwers die streven naar een duurzame teelt. 
Een tweede bijeenkomst ging over de wolf. Na een inleiding van wolvenkenner Hugh Jansma 
(Universiteit Wageningen) – was er een levendige discussie met een duidelijke uitkomst: de wolf is 
welkom en een verrijking voor de natuur. Goede afspraken over schadepreventie en –vergoeding 
zijn wel noodzakelijk.  
Zowel het recreatieplan voor De Benderse (bij bezoekerscentrum Dwingelderveld) als de plannen 
voor Hiemstrastate is door de betreffende beheereenheid met de omwonenden besproken. De 
ledencommissie trad als gespreksleider op. 
En dan waren er nog klachten over onder meer vee en modder op fietspaden. De ledencommissie 
‘deed haar werk’ en speelde de klachten door aan de beheerdereenheid, die het oploste. 
Een vertegenwoordiger van de commissie praat mee met het opstellen van plannen voor landgoed 
De Klencke. Ook bij andere planvormingen en maatregelen in het Noorderveld, Drenthe-Zuid en de 
Onlanden zorgt de inbreng van de ledencommissie ervoor dat de stem van de leden doorklinkt en 
gehoord wordt. 
 


