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‘Goed voor elkaar’ prijs voor
familiepaden Dwingelderveld
Stichting Groen en Handicap heeft
aan Bert Hummelen van Staatsbosbeheer de “Goed voor-elkaar” prijs
uitgereikt voor twee verharde wandelpaden in het Dwingelderveld: het
Familiepad Spier en het nieuw aangelegde verharde pad aan het Achter
‘t Zaand. De prijs is uitgereikt voor
bijzonder toegankelijke wandelroutes
voor mensen met een beperking.

Grote P-plaats Familiepad
Achter ’t Zaand klaar
De parkeerplaats aan het Achter
’t Zaand is bijna klaar. De plaats is
uitgebreid, zodat er nu plek is voor
zeventig auto’s en twee bussen. De
parkeerplaats is ook de startplek van
het Familiepad. Ook zijn er vlak voor
het einde van Achter ’t zaand, bij het
nieuwe uitzichtpunt met picknicktafels, twee parkeerplaatsen voor
gehandicapten aangelegd.

Ongewenste beesten
gedumpt in gebied
Nog steeds komen de beheerders in
het gebied dieren tegen die ergens
anders kennelijk overbodig zijn
en in het Dwingelderveld worden
gedumpt. Dat is natuurlijk niet de
bedoeling en de meesten zullen het
niet overleven of zorgen voor eventuele overlast. Ook in juni was het
weer raak en liepen er twee hanen in
het gebied. Het vermoeden bestaat
dat de vos met deze boutjes wel raad
wist…

............................................................................
De digitale Nieuwsbrief Nationaal
Park Dwingelderveld verschijnt vier
maal per jaar en is een uitgave van
het Nationaal Park Dwingelderveld.

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

Mooi uitzichtpunt op geluidswal
nu toegankelijk voor publiek
Het uitkijkpunt op de geluidswal langs de A28 is klaar. Op 4 juli werd het
object officieel in gebruik genomen door W. Urlings, voorzitter van de
Bestuurscommissie Dwingelderveld, en gedeputeerde R. Munniksma
van de Provincie Drenthe. Het is nu toegankelijk voor publiek.
Vanaf het
Oriëntatiecentrum /
Boslounge in Spier
is het zo’n kilometer
wandelen naar het
uitkijkpunt, dat een
meter of zes boven het
maaiveld uitsteekt.
Vanaf die plek kunnen
bezoekers prachtig
uitkijken over de
Holtveenslenk.
Foto: Axel Wiewel
Kijk voor de exacte locatie van het uitkijkpunt op de website van het NP
Dwingelderveld, http://dwingelderveld.ontdekdenationaleparken.nl
Het ongeveer vijf meter hoge bouwwerk
heeft hetzelfde beeldmerk gekregen als
van het Nationaal Park: een (enorme
stalen) schapenkop, die het ‘huisschaap’
van het Dwingelderveld voorstelt - het Drentse
heideschaap. Vlak bij het uitzichtpunt worden binnenkort nog enkele
bankjes geplaatst.

Marieke Molendijk wordt makelaar
De coördinator Communicatie & Educatie van Nationaal Park
Dwingelderveld, Marieke Molendijk, verlaat met ingang van 1 augustus
het IVN. Molendijk, die in de functie van senior projectleider onder meer
betrokken was bij de Nationale Parken, en die de communicatie rond de
inrichting Dwingelderveld begeleidde, heeft ruim zeven jaar bij het IVN
gewerkt.
Marieke Molendijk gaat in de vastgoedsector werken, en is al begonnen
met de opleiding tot makelaar-taxateur. “Het lijkt een hele overstap maar
zo voelt het niet”, vertelt ze. “Ook in de makelaardij is het verbinden van
mensen en wensen belangrijk, heb je contact met veel partijen, probeer
je het gedeelde belang te zoeken en vanuit daar te opereren. Ik had het
erg naar mijn zin tijdens mijn werk voor het Nationaal Park, maar het is
nu tijd om iets nieuws te beginnen”, besluit ze.
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6 september Open Dag
Nationaal Park Dwingelderveld
Nationaal Park Dwingelderveld houdt op zaterdag
6 september een Open Dag. Dat lijkt wat vreemd,
want het gebied is alle dagen van het jaar “open”
- het is dan ook een soort van kijk- en doedag.
Kom met eigen ogen zien en ervaren hoe mooi het
Dwingelderveld is geworden nadat er de afgelopen
jaren enorm veel werk is verzet, op verschillende
plaatsen.
Tijdens
de open
dag is er
op zes
locaties
veel te
doen in het
gebied: bij
Ruinen in
bezoekers
Foto: Axel Wiewel
centrum
Dwingelderveld, de Boslounge in Spier, het
Kloosterveld, bij Theehuys Anserdennen, de
schaapskooi in Lhee en bij het ecoduct. Om 10.00
uur, 13.00 en 15.00 uur beginnen daar activiteiten
die elk maximaal anderhalf uur duren. Zo kunnen
belangstellenden de twee tot drie locaties
bezoeken, want die liggen op fietsafstand van
elkaar.
Op alle locaties is koffie en thee met koek. Bij de
Boslounge, camping Boszicht en het Theehuys
Anserdennen kan ook geluncht worden.
Meer informatie is vanaf begin augustus te vinden
op de website www.nationaalpark-dwingelderveld.
nl Daar komt het complete programma van de
Open Dag op te staan, en een kaartje van het
gebied met fietsroutes.

Nieuwe delen tv-serie “Dwingelderveld,
terug naar de natuur”
De bekende zevendelige tv-serie “Dwingelderveld,
terug naar de natuur” van RTV Drenthe, wordt
binnenkort herhaald, en afgeloten met twee
nieuwe delen.
In de serie wordt belicht hoe mooi het gebied is

geworden na de herinrichting, met onder meer
aandacht voor de recreatieve voorzieningen en
wat de gebruikers van het gebied vinden. Ook
projectleider Jaap van Roon en de voorzitter van
de Bestuurscommissie Dwingelderveld, Willem
Urlings, komen aan bod, evenals presentator
Andries Ophof en boswachter André Donker.
De eerder uitgezonden afleveringen worden
herhaald op maandag 7,14, 21, 28 juli en 4
augustus. Op 18 en 25 augustus worden de twee
nieuwe afleveringen uitgezonden. De uitzendingen
duren een minuut of acht en komen na het
regiojournaal, voor het eerst rond 18.30 uur.

Veel recreatie- en vakantiemogelijkheden
in Dwingelderveld
Het recreatieseizoen snort weer op volle
toeren. Als het goed weer is, laten recreanten
en vakantiegangers meestal niet lang op zich
wachten. Wat wil je ook in en langs zo’n prachtig
gebied als Nationaal Park Dwingelderveld,
met zo enorm veel recreatie-, vakantie- en
verblijfsmogelijkheden.

Van alle kanten klinken tevreden geluiden. Zo
zijn de “Boomhutten”, (foto hierboven), zeer in
trek bij de gasten van Camping De Torentjeshoek,
en de houten fietsen ook. Positieve geluiden zijn
ook te horen op RCN De Noordster waar recent
“Speelboomhutten” zijn geplaatst. Zo bieden
recreatieondernemers in dit gebied voor elk wat
wils…
Een prima overzicht van de recreatie- en
verblijfsmogelijkheden in het Dwingelderveld
biedt de website www.dwingelderveld.
ontdekdenationaleparken.nl.
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Veel te doen tijdens Zomerweken
in bezoekerscentrum

Expositie “Verleden in het heden”
tot oktober in bezoekerscentrum

In de zomervakantie is het Bezoekerscentrum
Dwingelderveld van Natuurmonumenten bij Ruinen het beginpunt voor veel (kinder)activiteiten.
Elke dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

In Bezoekerscentrum Dwingelderveld is sinds
kort de expositie “Verleden in het heden, de eigen
wijze van Egbert Stellink” te zien. Paul Mentink
en Harm Echten, twee kunstenaars van het
Beeldend Collectief Drenthe, hebben op hun eigen
wijze het leven en de boerderij van Egbert Stellink
vastgelegd. De expositie geeft een verrassend
beeld van het boerenleven in Drenthe in de 20e en
21e eeuw.

De maandag staat in het teken van het bos en
alles wat erin leeft, groeit en bloeit. Ga met de gids
mee op ontdekkingstocht in het bos en maak een
boomschorsbootje. Eens kijken welke bootjes er
blijven drijven in het ven?

Dinsdag is het Kleine Beestjesdag. Dat wordt
speuren naar kevertjes, duizendpoten en spinnen.
De imkers van de Ruiner Imker vereniging staan
klaar om alle vragen over bijen te beantwoorden.
Woensdag is het Onderwaterwereld dag. Leuk
voor kinderen om te bekijken wat er allemaal leeft
onder water. Ze gaan met een schepnetje en teiltje
op onderzoek. Gidsen helpen met het op naam
brengen van de diertjes.
Donderdag Schapendag
Elke morgen trekt de herder met zijn schapen de
heide op. Zijn trouwe hond houdt altijd een oogje
op de kudde. Waarom lopen die schapen eigenlijk
op de heide? En wat kun je allemaal met wol doen?
Tijdens een speurtocht leren kinderen hoe vroegere
bewoners van Drenthe bruin brood maakten met
behulp van schapenpoep...! Op vrijdag is het
speuren met een van de vele speurtochten. Voor
elke leeftijd een spannende tocht.
...en nog veel meer!
Wat te denken van huifkartochten, reeënavond
excursies en demonstraties schapen drijven. Kijk
op www.nm.nl/bcdwingelderveld.nl voor het meest
actuele programma met data, tijden en prijzen.

Net buiten Ruinen, pal aan de weg naar
Ruinerwold, woont al ruim tachtig jaar boer en
zelfbenoemd verzamelaar Egbert Stellink. Zonder
veel comfort. TV kijken doet hij niet, een magnetron
is niet nodig en internet gaat hem letterlijk boven
zijn pet. Desondanks leeft Stellink niet in een
isolement. De seizoenen bepalen nog steeds zijn
dagelijks ritme.
De fotografie
van Paul
Mentink
bestaat vooral
uit details van
verschillende
onderwerpen,
soms abstract,
soms figuratief. Hij concentreert zich voornamelijk
op organische materialen zoals planten en hout,
maar ook stenen of roestige metalen objecten.
De kunstwerken van Harm Echten bestaan
voornamelijk uit etsen, aquarellen en
driedimensionale beelden. Voor deze beelden
gebruikt hij geregeld materiaal waarmee hij tijdens
zijn vorige functie als loodgieter ook werkte, zoals
lood en zink, vaak in combinatie met steen of hout.
Bezoekerscentrum Dwingelderveld, aan de
Benderse 22 bij Ruinen, is zeven dagen per week
geopend, van 10.00 tot 17.00 uur.
Aan deze nieuwsbrief werkten mee: Marieke Molendijk (IVN), Jaap van
Roon (DLG), Albert Henckel (Staatsbosbeheer), Rutger de Vries en
Casper de Jong (Natuurmonumenten).
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