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link op np-website wijst
recreanten en toeristen de
weg in nationaal park
Website “Ontdek Dwingelderveld”
handig voor recreanten en toeristen
Er is een interactieve ontdekkaart
gelanceerd, speciaal voor recreanten
en toeristen. Deze website, onder
meer oproepbaar via de link
“Ontdek ons Nationaal Park” op de
Home-pagina van http://www.npdwingelderveld.nl. geeft informatie
over recreatiebedrijvenbedrijven in
het gebied. Ook de andere nationale
parken in Nederland hebben
inmiddels een dergelijke interactieve
ontdekkaart.
De website toont de begin- en
eindpunten van vele wandel- en
fietsroutes en is de exacte locatie
te vinden van fietsknooppunten,
vogelobservatiepunten,
schaapskooien, bijzondere
bezienswaardigheden zoals de
Radiotelescoop, en attracties. Een
handig hulpmiddel voor toeristen
en recreanten waarmee ze snel hun
bestemming kunnen vinden.
De website is ook te vinden
onder www.dwingelderveld.
ontdekdenationaleparken.nl

............................................................................

De digitale Nieuwsbrief Nationaal
Park Dwingelderveld verschijnt vier
maal per jaar en is een uitgave van
het NP Dwingelderveld.
Aan deze nieuwsbrief werd
meegewerkt door Marieke Molendijk
(IVN), Jaap van Roon (DLG), Albert
Henckel (Staatsbosbeheer), Renate
Sanders (Natuurmonumenten).
Eindredactie en vormgeving: Axel
Wiewel / Tekstueel Publiciteit
De volgende Nieuwsbrief verschijnt
zomer 2014.

Digitale nieuwsbrief voor vrijwilligers, gidsen, recreatieondernemers
en andere betrokkenen bij NP Dwingelderveld. www.np-dwingelderveld.nl

Laatste loodjes voor het Familiepad...
Er wordt volop gewerkt aan het Familiepad Achter ’t Zaand. Het
beton zit er in. Nu wordt er nog één vlonder gelegd en er worden
enkele banken en tafels geplaatst. Dit meubilair is geschikt voor
rolstoelgebruikers.
Het beginpunt van het
nieuwe Familiepad ligt
bij de parkeerplaats
Achter ’t Zaand.
Deze parkeerplaats
wordt verhard en iets
aangepast. Aan de
parkeerplaats wordt
nog gewerkt. Daar
ligt puin dat onder de
voormalige weg Achter
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’t Zaand en Kraloërweg
is gekomen. Het puin wordt verkleind en gebruikt als stabilisatielaag
onder het Familiepad en de parkeerplaats en als halfverharding voor de
zandweg naar de schaapskooi. Als laatste zal de parkeerplaats worden
verhard.
Laatste vlonder wordt
binnenkort aangelegd
Vanaf de parkeerplaats kunnen wandelaars het pad lopen, en eventueel
“inkorten”. Het 2400 meter lange pad voert om het Van Noordsveen
heen, en heeft de vorm van een 8, waardoor het mogelijk is om kortere
wandelingen (1200 meter) te maken.
Het Familiepad loopt door het bos, langs de schaapskooi, door het
heideveld en deels over het ven.
In het pad worden twee vlonders opgenomen. Een vlonder ligt er al, de
tweede in het Van Noordsveen wordt de komende weken aangelegd.
Nieuw stuk fietspad bij Smalbroek
Inmiddels is ook in het noordelijk deel van het
Dwingelderveld, in het bos bij Smallbroek, een
nieuw stuk fietspad aangelegd ter vervanging voor
het deel dat is verwijderd toen de aanloopstrook
voor het ecoduct werd aangelegd. Het is voor sommige fietsers even
wennen dat het fietspad 50 meter verder begint, omdat dit nog niet in hun
navigatiesysteem is opgenomen.
Dit project komt tot stand met een financiële bijdrage van LIFE, het Europese
financieringsinstrument voor de instandhouding van Natura 2000 gebieden.
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Meer zonlicht voor adders
Leden van IVN Westerveld hebben onlangs op de
bekende “adderlocatie” bij de Radiotelescoop een
heg gesnoeid. Daardoor dringt de zon beter door
op deze plek, waar adders zich in de voorjaarszon
opwarmen.
Om de
adders
een beetje
”privacy” te
geven is er
een draad
voor de
wal gespannen.
Adders zijn
giftig, én
wettelijk
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beschermd,
dus respecteer deze zeldzame dieren en kom er
niet te dicht bij.

Reageren op plannen Spier
Moraine mogelijk tot en met 7 mei
Het ontwerp-Inrichtingsplan Spier-Moraine en het
Watergebiedsplan liggen van 27 maart 2014 t/m 7
mei 2014 ter inzage. In dit plan, opgesteld door de
Bestuurscommissie Dwingelderveld, staan nog te
nemen maatregelen in de jaren 2014-2017 op het
gebied van natuur, water, recreatie, landschap en
cultuurhistorie.
Voor hetzelfde gebied heeft het Waterschap Reest
en Wieden een Watergebiedsplan opgesteld. Het
doel hiervan is het realiseren van GGOR-natuur
(Gewenste Grond en Oppervlaktewater Regime),
het afkoppelen van het landbouwwater door het
Noordoostelijke deel van het Dwingelderveld,
het optimaliseren van de waterhuishouding voor
de landbouw aan de oostzijde van de A-28, en
verbetering van de regenwaterafvoer van Spier.
Beide plannen liggen zes weken ter inzage op bij
de Provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen;
gemeente Westerveld, Raadhuislaan 1 te Diever;
gemeente Midden-Drenthe, Raadhuisplein 1 te

Beilen; Waterschap Reest en Wieden, Blankenstein
540 te Meppel.
Belanghebbenden kunnen tot en met 7 mei 2014,
bij voorkeur schriftelijk, reageren op beide plannen.
Binnen deze termijn is ook een mondelinge
reactie mogelijk: op het ontwerp Inrichtingsplan
bij mevrouw G. Pothof, telefoon (0592) 36 5354
of de heer W. Paas, telefoon (0592) 365331. Op
het Watergebiedsplan is een mondelinge reactie
mogelijk bij de heer S. Bootsma, telefoon (0522)
276843 of de heer S. Nijs, telefoon (0522) 276716.
Op donderdag 10 april wordt een informatieavond
over beide plannen gehouden in het Schortinghuis
in Spier. Kijk voor meeer informatie en aanmelding
op www.np-dwingelderveld.nl

Nieuwe Falkkaart Dwingelderveld
Staatsbosbeheer heeft in samenwerking met
Falkplan B.V. de Dwingelderveldplattegrond
vernieuwd. Daaraan is nu het Holtingerveld
toegevoegd. Ook is de kaart voorzien van
fietsknooppunten. Een geschikte kaart voor
fietsers, die hiermee een groot deel van ZuidwestDrenthe in beeld hebben. De kaart gaat dan ook
Nationaal park Dwingelderveld en ZuidwestDrenthe heten. Binnenkort is deze kaart te koop.

Nieuw beginpunt voor
Schurenbergwandeling
De startplek voor de Schurenbergwandeling
is verplaatst naar de parkeerplaats bij
hectometerpaal 4.2. Nu is er een goede
parkeerplaats voor het begin van deze wandeling.

Wilde Buitendag voor hele gezin
In het Dwingelderveld wordt op zondag 27 april
opnieuw de Wilde Buitendag gehouden. Tijdens
deze spannende dag voor het hele gezin lopen de 4
tot 12-jarige deelnemers een uitdagend parcours.
Startlocatie: Bezoekerscentrum Dwingelderveld
Benderse 22 7963 RA Ruinen.
Meer informatie op www.natuurmonumenten.nl
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Metamorfose voor De Wiltzangh
Camping & Bungalowpark De Wiltzangh in
Ruinen heeft een metamorfose achter de
rug. Het recreatiebedrijf in de Anserdennen
zette afgelopen winter alles op alles om hun
vakantiepark een facelift te geven. Zo werden
maar liefst vijftien oudere bungalowtjes
gesloopt, kregen verschillende bungalows
een nieuwe styling, en werden ze voorzien van
modern meubilair en houtkachels. Daarnaast
werd begonnen met de bouw van drie nieuwe
vakantiewoningen.
Eigenaren
André en Hilly
Nijstad spreken
van een nieuwe
visie. Hilly
Nijstad: ‘We
willen dat
onze gasten
onbezorgd
genieten op
een kampeerplaats of in een bungalow met veel
privacy in een natuurlijke omgeving met moderne
voorzieningen. Dat ze midden in de natuur zijn,
maar met wel alle faciliteiten en luxe die bij een
heerlijke vakantie of korte break horen.’

Muziekmakers gevraagd voor
Nationaal Parkdag, 25 mei
Maak je muziek?
Kom dan langs in
het Dwingelderveld op de Dag
van de Nationale
Parken op 25 mei.
Die dag biedt bezoekerscentrum
Foto: Axel Wiewel
Dwingelderveld
een Open Muziekpodium. Tussen 12.30 en 15.30 is
het podium beschikbaar voor jong en oud, beginners en gevorderden, solisten of groepen.
Het Open Podium is een van de vele activiteiten op
deze Dag van het Nationaal Park met ‘muziek’ als

thema. Aanmelden en meer informatie via Renate
Sanders van het bezoekerscentrum. Het Open Podium wordt afgewisseld met allerlei andere muzikale activiteiten waaraan iedereen mee kan doen,
zoals djembee spelen en een Geluidenwandeling.
Kijk voor meer informatie op de website van Natuurmonumenten. Deelname aan het Open Podium
en andere activiteiten is gratis dankzij een financiële bijdrage van het Nationaal Park.

Expositie “Natuur onder druk” tot
9 juni in bezoekerscentrum
In bezoekerscentrum Dwingelderveld hangt tot 9
juni een expositie van publicist en fotograaf Axel
Wiewel. De expositie toont twaalf foto’s van het
Nationaal Park en omgeving.
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De expositie “Met andere ogen”, Natuur onder
druk” toont foto’s die prikkelen, en tot nadenken
stemmen. Zo staat de natuur in de titelfoto zwaar
onder druk, wat te zien is aan samengeperste
bomen, en uitgerekte grassen. In een ander beeld
lijkt de Dwingelose heide midden in een stedelijke
omgeving te staan, of andersom. De expositie lijkt
een spel te zijn van contrast, kleur en beweging.
Wie niet in de gelegenheid is om de expositie te
bezoeken, kan op de website www.axelwiewel.nl de
beelden bekijken.

