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Notities Overleg Plaatselijke Belangen op 27 juni 2022 

Steenwijkerwol, MFC Hoogthij 

 

Aanwezig  

Plaatselijke Belangen, PB’s: Oldemarkt: Harry Koning;  Kuinre: Tineke Poppe en Liane vd Werf; Belt 

Schutsloot: Gert Jan vd Born en Jan Dijkstra; Ossenzijl: Wim Liesker; Vollenhove: Klaas de Jonge en 

Ilonka te Riele; Paasloo: Arjan Wicherson en Jacqueline Driezen; Kalenberg: Helen Brouwer en Gerrit 

Dolstra; Blankenham: Hendrik Donker en Harry de Jonge; Steenwijkerwold: Fokke Blauw en Bert den 

Hartog;  

Stichting Nationaal Park Weerribben Wieden: Heike van Blom en Albertine de Jonge, bestuursleden 

inwonerscontact, Harold Viscaal, directeur, Herald Nobel, communicatie, Lisanne Kruiswijk, 

gebiedsontwikkelaar en vanavond notulist. 

Gemeente Steenwijkerland: William Prinsen, gebiedscoördinator. 

 

Terugblik vorige vergadering: 

• Aan de hand van de Power Point (PP) presentatie wordt kort stilgestaan bij de 

terugkoppeling van de inbreng van de PB’s tijdens de eerste avonden begin 2022 naar het 

Stichtingsbestuur, de gemeente en de terreinbeherende organisaties, de zogenaamde TBO’s, 

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Zie voor de PP de bijlage 

• Vanaf aankomende vrijdag is de vernieuwde site www.npweerribbenwieden.nl 

in de lucht. Daarop komen de belangrijkste documenten te staan en de verslagen van deze 

bijeenkomsten. Er wordt ook naar verwezen in de nieuwsbrief.  De link naar de website 

wordt naar de PB’s gemaild. 

• Er is een nieuwe (een van de 3) gebiedscoördinator bij de gemeente waar je je kunt melden, 

William Prinsen. Hij is vanavond aanwezig en legt uit dat hij naast de verantwoordelijkheid 

voor een goed contact tussen de kernen en de gemeente ook intern betrokken wordt  bij  

gebiedsinitiatieven in zijn werkgebied. Hij is een directe collega van Lina van Veen en Kor van 

der Velde. Zij werken volgens  een gebiedsindeling. William’s gebied  bevindt zich tussen  

Blankenham en de  Eese.  

• William Prinsen licht op verzoek de rol van OVKK  (Overijsselse vereniging voor kleine kernen) 

toe. Bij de OVKK is veel kennis en ervaring. Zij kunnen kernen ondersteunen met zaken die 

zich vaker voordoen. Er was kort geleden een overleg met gemeente, PB’s en de OVKK in 

Ossenzijl over het netwerk van dorpsbelangen en wijkvereniging. Welke thema’s spelen 

er/versterken elkaar? De avond was succesvol.  

• Op 19 mei jl. zijn tijdens een feestelijke bijeenkomst op Rams Woerthe een Beleefmagazine 

en een app gepresenteerd, gericht op bezoekers èn inwoners. Het magazine is op meer 
dan 150 plekken te vinden (bibliotheek, buurthuis, supermarkt, horeca etc.). De app 
is te downloaden in de bekende stores, op de smartphone. 
 

 

http://www.npweerribbenwieden.nl/
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Presentatie Harold en vragen naar aanleiding van: 

• Harold Viscaal stelt zich voor als directeur van de Stichting Nationaal Park Weerribben 

Wieden 

• De rietsector heeft nu ook een zetel in het stichtingsbestuur van het Nationaal Park 

ingenomen.  De sector heeft  Wout van der Belt afgevaardigd, voor  Wieden èn Weerribben.  

• Rolverdeling tussen Stichting NPWW en Marketing Oost? Ieder jaar hebben we 150.000 euro 

voor gebiedsmarketing. Eerder maakte Marketing Oost daar een jaarplan voor en betaalde 

de Gemeente. Nu zijn we als Stichting opdrachtgever en bepalen we hoe dat bedrag goed 

besteed kan worden in overleg met ondernemers. Marketing Oost voert dat uit. Van Gastvrij 

Overijssel is de provincie weer opdrachtgever, en Weerribben Wieden marketing heeft leden 

in het gebied, dus dat is soms wat ingewikkeld. We zijn in gesprek  om de marketing nog wat 

sprankelender te maken. Ondernemers met ideeën over marketing melden zich bij ons.  

• Hoe is de rolverdeling met de Gemeente? De Gemeente is een van de 10 gebiedspartners 

van de Stichting Nationaal Park Weerribben Wieden. De wethouder zit in het bestuur en 

heeft 1 stem net als de andere 9 partners. Zo zijn de lijntjes kort. De gemeente staat achter 

het Ambitie- en organisatieplan dat eerder is rondgestuurd. In principe zijn de 

werkzaamheden van de stichting gebaseerd op de 6 themalijnen uit het Projectplan (ook dat 

overlapt soms met werk van gemeente). Werkzaamheden lopen een beetje door elkaar heen 

en er is veel contact, bijvoorbeeld over de omgevingsvisie en de landschapsbiografie. Maar 

de Stichting houdt zich niet bezig met jeugdzorg, wonen, etc.  

• Er wordt opgemerkt dat het wonderlijk is dat het Waterschap nog niet is aangesloten bij de 

Stichting. Eerder was dat wel zo in het overlegorgaan. Gegeven de Kaderrichtlijn Water, de 

KRW,  is het belangrijk dat zij ook aansluiten. De Stichting  is erover in gesprek.  

• Over de overgang naar NP nieuwe stijl: Nieuwe Stijl is het besef dat natuur, landschap,  

landbouw en recreatie in balans  belangrijk zijn voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid 

van het hele gebied. Ook is de verbinding van het natuurgebied met de gebieden eromheen 

belangrijker geworden.  Daarom zijn we als Stichting steeds meer betrokken bij de grote 

opgaven in het gebied. 

• Stikstofproblematiek: We zijn nog in gesprek over de mogelijke rol die wij als Stichting 

kunnen vervullen in deze complexe opgave. In de Stichting zitten alle relevante partijen al 

met elkaar aan tafel. We overwegen daarom een loket van mogelijkheden te zijn. Dat ze zich 

bij ons kunnen melden met wensen/ideeën zodat  wij daarbij de juiste partijen kunnen 

zoeken. Naast de stikstofopgave spelen er ook opgaves op het gebied van bodemdaling, 

waterkwaliteit, klimaatbestendigheid, duurzame energie enz.  Daarom zijn wij betrokken bij  

en geïnteresseerd in de gebiedsgesprekken in de  Baarlingerpolder.  Al die opgaven komen 

op ons gebied af, dus wij willen graag wat betekenen en toevoegen aan de overleggen aan de 

verschillende gebiedstafels die er al zijn.  

• Er bestaan bij enkele PB’s zorgen dat de cirkel van beperkingen rond het  N2000 gebied 

steeds groter wordt en dat steeds meer  boeren daar problemen van gaan ondervinden. 

Eerder werd gezegd dat het beperkt zou blijven tot het natuurgebied. Volgens een PB 

bestuurslid stelt de natuur hier niks meer voor. Hij vindt ook dat de deskundigheid bij de 

TBO’s tegen valt.  Zij zouden beter moeten luisteren naar pachters, die hebben ongelofelijk 

veel kennis in het gebied Dat geldt ook voor het rietbeheer. Een ander PB lid uit Belt 

Schutsloot vraagt zich of het kappen van bos ten behoeve van natuurherstel, dat mogelijk 

wordt gemaakt in het  Provinciaal Inpassings Plan voor de Wieden, het PIP (een speciaal 

bestemmingsplan) wel goed is voor het klimaat?  Daarover heeft Belt Schutsloot een  
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zienswijze ingediend  maar daar is nog geen antwoord  op. De keuzes van de TBO’s lijken de 

indiener niet altijd de juiste.  

• Het Europees diploma voor excellent natuurbeheer voor het NP Weerribben Wieden is 

verlengd onder voorwaarde dat er geen laagvliegroutes (Lelystad) boven het gebied komen.   

• Constructieve kennisbundeling organiseren. Zowel in natuurbeheer als in landbouw. En de 

harmonie daartussen blijven nastreven.  

Groepsdiscussies: 
Leefbaarheid omgeving: 

• Tafel 1: Samen op het fietspad. PB Kalenberg is in overleg met gemeente en provincie  over 

het verbeteren van het fietspad maar het zou fijn zijn als de Stichting NP  mee denkt. Er is al 

contact gelegd met de Alliantie “samen op het fietspad”. Vaarsnelheid in de gracht is ook een 

punt van aandacht. Vaarders kennen de regels niet en varen te hard. Handhaving is er alleen 

als het rustig is. Overal is dit een punt van aandacht  Er is al overleg met provincie en 

gemeente.  

• Parkeergelegenheid. Parkeerplaats Kalenberg staat vaak helemaal vol. Vrachtverkeer is dan 

niet mogelijk voor rietteelt, horeca, ambulance en brandweer. Er is een vraag naar meer 

camperplaatsen om wildkamperen te voorkomen. Een fietswandelpad van Blankenham naar 

Kalenberg zou fijn zijn. Dan heb je een mooie route.  

• Transferia:  Belangrijk om auto te parkeren evt met leenfiets zoals op de Veluwe zodat ze 

verder het gebied in kunnen met informatie. Voor leenfietsen worden nu mobiliteitshubs 

ontwikkeld in 4 gebieden met elektrische deelfietsen die je via de app kunt kopen. 30 juli is 

de deadline. Hubs zijn voor zien in Oldemarkt, Steenwijk, Blokzijl en Giethoorn. Het is een 

pilot voor 2 jaar en dan wordt het plan geëvalueerd. Er wordt ook gekeken naar een 

ondernemersregeling waar je je eigen deelvervoer kan koppelen aan deze hubs. Er zijn  twee 

doelgroepen fietspubliek: een is voor recreatie/fun en de ander voor mobiliteit. De hubs zijn 

voor dat laatste, niet om recreërend het gebied te verkennen Het zijn nu alleen nog fietsen. 

E-scooters wordt ook naar gekeken.  

Kanttekeningen PB’s: Eerst de infrastructuur op orde voordat je allerlei vervoer gaat 

promoten!! En welke ‘fun’ vervoersmiddelen passen bij duurzaam toerisme?? Vorig jaar 

waren er bij de brug in Belt Schutsloot 30 ongelukken. Het blijft gevaarlijk, je kan er niet met 

twee naast elkaar lopen. Zie ook de situatie in Kalenberg. Er zijn nu Dafjes, scooters, 

racefietsen, e-fatbikes en iedereen sjeest maar. Snelheid elektrische fietsen naar beneden 

halen? Kunnen we dat ‘fun’ vervoer niet aan banden leggen? Dat kan misschien met hulp van 

de gemeente. De inbreng en wensen voor een ideale infrastructuur en de gesignaleerde 

knelpunten in de huidige infrastructuur zijn belangrijk. Dat zou een interessant  thema 

kunnen zijn voor een volgende keer.  

• Tafel 2: Informeren van burgers en communicatie met inwoners is al wel aardig op weg. 

Wonen en werken in balans: van het NP geen groot museum maken. Natuur en landbouw 

samen, niet dat boeren weg moeten voor stikstof maar dat er wel vakantieparken kunnen 

komen. Toerisme beter verdelen over gemeente en faciliteiten bieden. NP kan een 

ondersteunende rol bieden bij het opstellen van dorpsvisies. Vollenhove merkt op  ‘niks’ te 

hebben met het NP als natuurgebied. Beulakerwiede is vlakbij maar je bent lang onderweg. 

De OV verbinding met Steenwijk is slecht.  

• Tafel 3: heeft met name de rietteelt besproken. Aangegeven dat in Belt-Schutsloot 

ondernemers en rietteelt belangrijk zijn voor de economie. Balans in beroepen moet 

ontwikkelingen volgen maar ook wel in balans blijven. Belt-Schutsloot en Steenwijkerwold 
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zijn heel verschillend. Steenwijkerwold is een rustig dorp maar dorpen hebben biodiversiteit 

in verhalen en mensen en op dei veelzijdigheid moet je zuinig zijn. Mensen zijn in het gebied 

geworteld en leefbaarheid heeft te maken met verhalen. Als je niet let op de wortels voelen 

de mensen zich niet meer gekend en raken ze hun betrokkenheid kwijt. In het kader van de 

op te stellen Erfgoedvisie zullen deze verhalen worden opgehaald en opgetekend.  

Verschillen tussen kernen, gebieden, bewoners en ondernemers mogen er zijn, dat 

respecteer en snap je.  

• De Voorzienigheid moet mee in de verhalen van het Nationaal Park 

Wat verwacht je van de Stichting NPWW, welke rol kan zij spelen: 

• Tafel 3: Steenwijkerwold is net aan de slag met toerisme, dat kan wel iets meer, er gebeurt 

nog niet zo veel op toeristisch gebied. Er valt wel heel wat te vertellen over de geschiedenis 

van het dorp en haar omgeving. Er is een zoektocht naar hoe onderscheidend je bent en 

waar verblijfsrecreatie zou passen. Daarentegen heeft Belt-Schutsloot vraagtekens bij de 

toename van toerisme, ook tijdens corona. Solexen en Dafjes zijn in optocht. Wat is 

kwaliteitstoerisme en waar ligt de balans? De rol van de Stichting kan de monitoring van dat 

toerisme zijn. Wat speelt er en waar zijn de knelpunten en mogelijkheden. Er is ook nog 

een grote opgave wat betreft duurzaam toerisme. Te veel toerisme krijg je ook moeilijk 

teruggedraaid. Picknickbank is erg mooi in Steenwijkerwold.  

Tip: meld je kern aan bij de App Weerribben Wieden. Evenementen, informatiepunten en 

bedrijven.  

• Tafel 2: Steekwoorden tav rol Stichting: Kennis vergaren en adviseren op allerlei gebieden. 

Voorbeeld digitaal netwerk. Kalenberg had plan voor een steunmast. Behoorlijk veel 

weerstand. Nu zoeken naar alternatieven maar kennis vinden is lastig. Het gaat om het 

digitaal gebruik. De app kan je niet gebruiken, laadpalen, recreatie. Zorg eerst dat de 

Infrastructuur op orde is! en bouw daar op verder. Verder bemiddeling als er zaken zijn die 

met gemeente of provincie besproken moet worden. En informatievoorziening. Kennis en 

advisering moet wel in gezamenlijkheid. De Stichting NP kan partijen verbinden.  

• Tafel 3: Rol van de Stichting: partner in innovaties, subsidies, contacten leggen, luisteren 

naar inwoners en hun kennis (riettelers, boerenverstand boven). De kennis is in het gebied 

zeker aanwezig. Daar in den Haag weten ze niet hoe wij dit hier doen. Bij concrete wensen 

kunnen we dit bewerkstelligen.  

 

Rondvraag: 

• De oude informatieborden, de bruine, zouden vernieuwd worden. Hoe zit dat? We zijn er 

over in gesprek met het Nationale Parken bureau want die willen met nieuwe borden komen. 

Daar is nog geen geld voor. Ook discussie over de logo’s. Er zit nog een oud logo in. Nog geen 

afspraken over het gebruik van NP logo bij nationale parken. Het is heel belangrijk, bebording 

en bewegwijzering op orde te krijgen. Toegangspoorten en bebording wordt aan gewerkt. 

• Spinnekopmolen bij de Hogeweg. Eind mei had de restauratie toch klaar moeten zijn? We 

vragen dit na bij Staatsbosbeheer. 

Volgend overleg:  

• De lijst met mailadressen van PB’s en wijkverenigingen is actueel, dubbelgecheckt. Moedig 

collega PB’s aan om naar deze bijeenkomsten te komen, hoort zegt het voort!  

• Datum voor de volgende keer staat nog niet vast. Voorstel:  2x per jaar  in voor- en najaar.  
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• Stikstof een keer op de agenda? Nu nog veel onbekend, provincies zijn nu aan zet. Volgend 

overleg vertellen over aanpak provincie en rol Stichting bij de gebiedsprocessen.  

• Alle PB secretariaten krijgen het verslag van dit overleg, de hoofdpunten en de getoonde 

presentatie. Deze stukken gaan ook naar de gebiedscoördinatoren van de gemeente en naar 

het Stichtingsbestuur. Verslagen en kerndocumenten komen op 

www.npweerribbenwieden.nl 

 

• Voorstellen voor te agenderen onderwerpen kunt u sturen naar 

inwoners@npweerribbenwieden.nl Vervolgens bekijken wij in overleg met u met wie en 

wanneer deze punten kunnen worden besproken. 

 

Actiepunten:  

- Link naar np website delen zodra deze af is. 

- Discussie over natuurbeheer en pachters (wat is de visie, hoe wordt het gebied 

meegenomen?) voeren in het Stichtingsbestuur. 

- Verhaal Voorzienigheid koppelen aan NP app en project ‘mijn plek’. 

- Voor PBs: check de Weerribben Wieden App voor je eigen kern: klopt de informatie? Mist er 

nog wat? Stuur het naar ons toe! 

- Agenderen bij overheden van basisvoorzieningen kernen zoals parkeerplaatsen, veiligheid, 

internet, snelheid van vervoer. PB’s moeten dit zelf ook blijven agenderen bij de gemeente, 

de politie, het waterschap en de provincie. 

- Bij Staatsbosbeheer voortgang van herstel Spinnenkopmolen checken. 

- Voor PB’s: collega bestuursleden Plaatselijk belang uit de nu afwezige kernen aanmoedigen 

om aan te sluiten bij deze bijeenkomsten met de Stichting NP WW. 
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