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ZOMERVAKANTIE

UITBREIDING PLANGEBIED TERHEIJL

Blijft u thuis of zoekt u nog een buitenlandse bestemming
op?

Een aantal van u krijgt voor de eerste keer dit
infobulletin. We hebben het adressenbestand
uitgebreid met de Lange Wijk, Korte Wijk, en een
deel Oostindie.

Op een enkele zomerse bui na genieten we nu al een
aantal weken van een fantastische zomer.
Thuisblijven is dit jaar dus geen straf. Lekker zonnen in
de tuin of een heerlijke wandeling in uw eigen omgeving.
De bomen frisgroen, vele bloemen en struiken in bloei.
Terheijl is ook in deze periode een prachtig gebied om te
vertoeven.

Reden hiervoor is de wens vanuit het project
Kleinschalige natuur- en landschapsversterking het
noordelijke deel van het wijkengebied er bij te
betrekken. Ook ligt er vanuit de historie een duidelijk
link tussen beide gebieden.
Wanneer u vragen heeft over dit programma Terheijl,
de diverse projecten of wat het programma voor u
kan betekenen, schroom dan niet contact op te
nemen met mw. Janine Hogeman van de gemeente
Noordenveld via mail of telefonisch 14 050.
Ook als u de twee eerdere, in het gebied verspreide
infobulletins, wilt ontvangen horen wij dat graag.

Wij zijn op zoek naar mooie foto’s van uw woonomgeving.
Vergeten hoekjes, lange lanen, majestueuze bomen,
vergezichten, de koeien in de wei, de charme van elk
jaargetijde…
Stuur uw favoriete foto naar ons toe en wij zullen deze
publiceren in de volgende en komende infobulletins
(natuurlijk onder vermelding van uw naam).
Stuur uw foto van Terheijl (digitaal, bij voorkeur een hoge
resolutie)
naar
j.hogeman@gemeentenoordenveld.nl
o.v.v. van uw naam en eventuele titel van de foto.

RUIMTELIJK KADER
Op 1 juli kon u in De Waag te Nietap uw verhaal over Terheijl laten vastleggen door Stefien Smeding en Jessica van
Tilburg van de Antea Group. Overdag spraken zij met diverse ‘stakeholders’ zoals waterschap, initiatiefnemers,
Vereniging Natuurschoon en Buurtschap Nietap- Terheijl. Ook vonden met enkele telefonisch gesprekken plaats. Aan
het eind van de middag zijn er negen buurtbewoners geweest die in gesprek met de Antea Group hun wensen, ideeën
en aandachtspunten hebben weergegeven. Onze dank voor uw komst en inbreng, we vinden het zeer waardevol dat uw
meedenkt over uw eigen woon- en leefgebied.
Met elk gevoerd gesprek wordt vertrouwelijk omgegaan. Enkele terugkerende opmerkingen zijn:
Terheijl is een waardevol gebied, zowel landschappelijk als vanuit de historie
-

Er zit veel positieve energie, concreet worden is nu belangrijk
Samenwerking is belangrijk

Met al deze informatie kan de Antea Group de geschiedenis en de huidige situatie ‘meten’. Dit levert input voor het
Ruimtelijk Kader. Het ruimtelijk kader geeft de spelregels aan om het gebied Terheijl optimaal te benutten en zoveel
mogelijk het cultuurhistorisch waardevolle en groene karakter van Terheijl te behouden. Het geeft voor de toekomst
richting aan de mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van wonen, grondgebruik (land bouw, landschap en
natuur), water(berging) en (recreatief en utilitair) verkeer. Kortom: wat kan waar en in welke mate en op welke manier?
We houden u op de hoogte!
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KLEINSCHALIGE NATUUR- EN LANDSCHAPSVERSTERKING
Op donderdag 10 juli is een informatieavond over het project gehouden. De opkomst was boven verwachting goed. Het zaaltje
van Café De Waag te Nietap zat bomvol.
Nadat wethouder Kosters iedereen welkom heeft
geheten, geeft hij een korte schets van de
ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Hij legt uit
waarom één en ander veel tijd heeft gekost en
geeft een toelichting op de samenhang tussen
rode en groene componenten. Hij kent veel
waarde toe aan de kenmerkende landschappelijk
waarden van het gebied en is erg verheugd, dat
het toch is gelukt om nu daadwerkelijk te komen
tot uitvoering van werkzaamheden om die
waarden te versterken.
Janine Hogeman van de gemeente Noordenveld heeft nog een nadere toelichting gegeven op de mogelijkheden binnen he t
project. Zij benadrukt dat de mate van succes in het project, afhankelijk is van inbreng en deelname van de bewoners in het
gebied. Deze deelname is nadrukkelijk op vrijwillige basis. Zij introduceert Peter Stouten en Hein Alkema van de Bosgroep
Noord-Oost Nederland.
Peter Stouten is regiobeheerder en hij heeft in zijn inleiding uitleg gegeven over de Bosgroep en de rol ervan in het project .
In het project zorgt de Bosgroep voor de inventarisatie, de planvorming en de uitvoering. De inventarisatie is ui tgevoerd door
Hein Alkema. Alle landschapselementen zijn in beeld gebracht en zijn ingedeeld in klassen van staat van onderhoud: goed,
matig, slecht.
Op basis van de inventarisatie, historische kaarten en ideeën van de gemeente is een wensenkaart opgeste ld. Deze geeft een
beeld van landschapselementen waar met prioriteit herstel of beheer nodig is. Het is nadrukkelijk de bedoeling, dat deze
wensenkaart wordt uitgebreid door inbreng uit de streek, waarbij ook erfbeplantingsplannen onderdeel zijn.
De planvorming gebeurt door direct contact met de deelnemers. Voor elke deelnemer afzonderlijk wordt een maatregelenplan
met begroting opgesteld. Voor de uitvoering wordt het werk uitbesteed aan één of meer aannemers. Hein Alkema verzorgt ook
het komende traject en is aanspreekpunt voor de deelnemers.
Na de zomervakantie zal contact worden opgenomen met de veertien! personen, die zich tot nu toe hebben aangemeld. Ook u
kunt zich nog steeds aanmelden. Een mail naar Hein Alkema ( h.alkema@bosgroepen.nl) of Janine Hogeman
(j.hogeman@gemeentenoordenveld.nl) is voldoende.

Na de pauze heeft Marlies Westerhof
van de provincie Drenthe een inleiding
gehouden over het belang voor flora en
fauna
van
verbindingen
in
het
landschap. Zij heeft duidelijk laten zien,
dat hier op diverse schaal aandacht aan
wordt geschonken. Van heel groot
(Europees, Natura 2000 gebieden) naar
klein, zoals in Terheijl.

Na afloop hebben de aanwezigen aan de hand van de wensenkaart hun ideeën naar voren kunne n brengen. Dat heeft geleid tot
enthousiaste discussies! Er is ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zich aan te melden als deelnemer.
Al met al een geslaagde avond!
Peter Stouten, Bosgroep Noord-Oost Nederland
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