Expeditie Norgerduinen
werkgroep voorzieningen
Kader
Maatschappelijke ontwikkelingen werken ook door in het gebruik en invulling van een gebied. Dat geldt
ook voor het gebied rond Norg. Gebruikers, bestuurders en anderen zijn het vaak oneens over wat
wenselijk is en wat mogelijk zou moeten zijn. Regelgeving sluit, mede daardoor, niet meer aan bij de
werkelijkheid en bij de wensen en de beleving van de bewoners en gebruikers van het gebied. Dit heeft
geleid tot verharding van tegenstellingen, conflicten en weinig uitzicht op een oplossing die voor alle
betrokkenen acceptabel is.
Wethouder Kosters van de gemeente Noordenveld nam in 2016 het initiatief de ontstane patstelling te
proberen te doorbreken. Onder de titel “Expeditie Norgerduinen” organiseerde hij met zijn staf een reeks
symposia. Op de eerste daarvan werd iedereen rond Norg uitgenodigd met elkaar in gesprek te gaan, o.a.
door de situatie rond Norg met de ogen van een andere belanghebbende te bezien, zo wellicht tot
onverwachte inzichten te komen en deze te evalueren. Als volgende stap werden alle belangstellenden
uitgenodigd hun wensen en meningen, toegespitst op deelaspecten van de problematiek rond ontwikkeling
van het gebied rond Norg, aan te geven. Vervolgens werden uit de belangstellenden werkgroepen
gevormd om die deelaspecten uit te werken aan de hand van die wensenlijstjes.
Dit verslag is het resultaat van één van die zes werkgroepen. Het probeert een visie neer te leggen van de
gebruikers van het gebied “Norgerduinen” ten aanzien van de aanwezige en de ontbrekende
voorzieningen. Doel is deze visie naast die van de andere vijf werkgroepen te leggen en te komen tot een
gemeenschappelijke visie. Deze zou dan een bijdrage vormen aan het realiseren van een
kwaliteitsverbetering van al die deelaspecten voor dit gebied, samen met de gemeente, de provincie en de
andere betrokken instanties.

Werkwijze
De werkgroep is een aantal keren bijeengekomen, meestal in 'de Brinkhof'. Als eerste hebben we een
inventarisatie gemaakt van de wensen en meningen, op basis van de wensenlijstjes van het tweede
symposium. Uiteraard waren we ons bewust van de onmogelijkheid alle wensen te vervullen; we moesten
keuzes maken. Daarbij beschouwden we onszelf als afgevaardigden van degenen die het symposium
bezocht hadden, die op hun beurt weer heel Norg vertegenwoordigden omdat het symposium een
openbare bijeenkomst was. De noodzakelijke selectie van onderwerpen deden we daarom zo gewetensvol
mogelijk.
Een klein aantal onderwerpen vroeg om nader onderzoek. We hebben daarbij hulp gevraagd en gekregen
van de gemeente en van enkele deskundigen.
We hebben onderbouwing gezocht voor de wensen die het meest leven, en geven de belangrijkste daarvan
in dit verslag weer. Daarnaast maken we een Powerpointpresentatie.
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Overlap met andere werkgroepen
Soms is het lastig te bepalen of iets een voorziening is of bijvoorbeeld infrastructuur, of dat het meer op het
terrein van, bijvoorbeeld, recreatie ligt. Aan de ene kant waren wij van mening dat het om een voorziening
ging als het niet louter om iets materieels ging maar meer om iets met een menselijke bijdrage, en dan met
name gericht op de bewoners van het gebied; maar aan de andere kant vonden wij dat overlap met het
terrein van andere werkgroepen geen probleem hoeft te zijn, omdat verschillende bijdragen aan hetzelfde
onderwerp toch opbouwend kunnen zijn. Daarom hebben we ons daardoor niet laten beperken.

Inventarisatie
Om de wensen en verlangens te kunnen plaatsen in een kader moeten we eerst kijken wat we hebben. In
Norg zijn de voorzieningen heel behoorlijk op peil voor een dorp van deze grootte. Daarbij speelt natuurlijk
ook mee dat het dorp meer inwoners telt dan het lijkt doordat veel woningen in de Norgerduinen bewoond
zijn; die bewoners worden niet meegerekend bij de tellingen. Mede daardoor kan dit niveau van
voorzieningen in stand gehouden worden. Daarnaast zijn er in het zomerseizoen veel toeristen op de
campings, alsook dagjesmensen. Een greep:



mooie omgeving, fietspaden



nutsvoorzieningen zoals de Brinkhof, postagentschap, bibliotheek, geldautomaten



huisartsen, apotheken, fysiotherapeuten, ouderenzorg



scholen, kinderopvang



sportvoorzieningen, evenementen



hotels, restaurants, eethuisjes



winkels



campings

Sommige voorzieningen zijn vooral belangrijk voor bewoners, andere meer voor toeristen die slechts
tijdelijk hier zijn. Maar afgezien van verblijfsaccommodatie is er geen fundamenteel verschil in het
wensenpakket: ook bewoners maken gebruik van recreatieve voorzieningen, en vice versa.

Wensen vanuit het symposium
Opvallend is dat de wensen zich richten op ogenschijnlijk niet zo primaire zaken. Men is wel tevreden, maar
op de lijstjes staat een scala aan meningen en wensen. Punten die vaak genoemd worden zijn:



Een bemand VVV-informatiepunt, met goed toegankelijke informatie t.a.v. natuurwaarde,
geschiedenis en recreatiemogelijkheden
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Betere vindbaarheid van adressen, met name in de Oosterduinen, en postbezorging



Verbeterde mobiele bereikbaarheid



Voorzieningen voor de jeugd, zoals een hangplek en/of jeugdhonk



Een kinderspeeltuin



Het landelijk karakter van het gebied behouden



Verschillende vormen van recreatie gescheiden houden



Verbeterde bushaltes / busstation

Informatie / VVV
Veel genoemd werd het punt 'informatie'. Men betreurde het verdwijnen van een permanent bemand
VVV-kantoor. Er blijkt behoefte te zijn aan een gemakkelijk toegankelijk adres waar informatie te krijgen is
over wat Norg is en wat het te bieden heeft, niet alleen voor bezoekers maar ook voor de eigen bewoners.
Gedacht werd aan routes voor wandelen, fietsen, ATB en ruiterpaden, en kaartjes daarvan. Maar
informatie over achtergronden t.a.v. natuur, archeologie en geschiedenis zou daar ook beschikbaar moeten
zijn.
Wij besloten te onderzoeken of er mogelijkheden waren om een informatiepunt te realiseren, dat mogelijk
te combineren zou zijn met een eenvoudige kinderspeelplaats, een kinderboerderij en misschien ook enige
horeca. Ook de mogelijkheid van fietsenverhuur leek ons interessant.
Het vinden van een geschikte locatie voor zoiets was het volgende. Aanvankelijk meenden we dat dat er
misschien mogelijkheden waren in de buurt van het voormalige 'Vluchtheuvel'-terrein, maar dat bleek niet
goed mogelijk.

Staatsbosbeheer
Overleg met Staatsbosbeheer leerde ons dat zij bezig zijn met een inventarisatie van alle
recreatieve routes in Drenthe. Om dubbel werk te voorkomen is samenwerking met SSB dus
wenselijk. Verder bleek dat SSB bezig is met plannen voor de ontwikkeling van een
bezoekerscentrum ten westen van het terrein 'Donderboerkamp' rond de voormalige
munitieopslag aan de Donderseweg. Daar is nu alleen een parkeerplaatsje met infobord over het
Noordsche Veld.
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Daarnaast ligt een groot perceel van SSB waar enkele jaren geleden, bij een storm, bijna alle bomen
zijn omgewaaid; dat terrein is heel open geworden en daardoor meer toegankelijk. Het is daarmee
ook interessant geworden om de ontwikkelingsgeschiedenis van het esdorp Norg te illustreren, o.a.
door de resten van raatakkers en andere sporen van vroeger menselijk gebruik. Daarom is juist
deze locatie aantrekkelijk voor het vestigen van een informatiepunt. Verder bleek SSB in overleg te
zijn met de uitbaters van 'de Bosrand', daar tegenover aan de Donderseweg, over verplaatsing van
dat bedrijf naar de nieuw te ontwikkelen locatie van SSB. Zo zouden diverse functies met elkaar
gecombineerd kunnen worden.

Donderboerkamp
Op het voormalige defensieterrein staan meerdere gebouwen die voor uiteenlopende doelen
gebruikt worden. Dit wordt voor een deel beheerd door boerderij Prins. Behalve een
theatergezelschap en opslag voor SSB herbergt een groot deel van die gebouwen faciliteiten die te
maken hebben met zorg. Om dit wat meer voor het voetlicht te brengen, en omdat contacten
tussen zorggebruikers en andere bewoners voor beide partijen positief zijn, heeft zorgboerderij
Prins een winkel gerealiseerd in het centrum van Norg, aan het Oosteinde.
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Men verkoopt hier producten van hun zorgcliënten, kringloopspullen en ook nieuwe artikelen.
Zorgcliënten werken ook in deze winkel en doen zo ervaring op. Ook is er informatie over de
activiteiten op Donderboerkamp. Een eventuele combinatie met een VVV-functie zien zowel Luuk
Prins als de beheerder van de winkel als een welkome uitbreiding van de activiteiten.

Vindbaarheid van adressen
Langs de Donderseweg staan borden die refereren aan een indeling van het bos in vakken. Woningen
hebben dan een aanduiding zoals “D39”.

Die indeling is verder niet uitgewerkt: men wordt eenvoudig 'het bos in gestuurd'. Dat is onhandig voor
zowel de gebruikers van deze woningen, of dat nu bewoners zijn of recreanten, als bezoekers en
bijvoorbeeld hulpdiensten en pakjesbezorgers.
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Aan sommige toegangswegen tot Norg staan informatieborden met een plattegrond. Hierop is het
bosgebied niet ingevuld; er is wel een verwijzing naar een vakkenindeling, maar die correspondeert niet
met de verwijsbordjes. Wegen waar wél straatnaambordjes staan, ontbreken op de plattegrond. Dit maakt
het voor bezoekers heel lastig om de woningen te vinden.
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De ingangen van de vakken met rekken vol plastic brievenbussen is rommelig en onoverzichtelijk. Door de
ligging in combinatie met het ontbreken van verlichting is de situatie vrouwonvriendelijk en gevoelig voor
vandalisme. Dat kan veel beter: we pleiten dan ook voor stevige rekken met afsluitbare brievenbussen, met
een afdakje, dichter bij de weg of met verlichting.
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Digitale bereikbaarheid
Er zijn veel klachten over problemen met bereikbaarheid met mobiele telefoons. Dit speelt vooral in de
Oosterduinen en rond Peest; dat blijkt zowel in de praktijk – onmogelijkheid te bellen – als uit de
dekkingskaarten van de diverse providers. Zowel bereik als capaciteit laten sterk te wensen over. Dat is niet
alleen hinderlijk voor zowel bewoners als recreanten, maar het is ook onwenselijk uit oogpunt van
veiligheid. Dat moet beter.
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Jeugd
Hoewel er ooit een disco was in de kelder van de Brinkhof ontbreekt zoiets thans. Dat is jammer;
er zijn nu eigenlijk helemaal geen voorzieningen in Norg voor de leeftijdsgroep de daar gebruik van
maakte. Ook een 'hangplek', waar de jongeren elkaar kunnen ontmoeten zonder toezicht, is er
niet. Dat wordt als een gemis ervaren.
De beste manier om uit te vinden hoe en waar dat vorm zou moeten krijgen lijkt ons het ze te
vragen. Zo'n enquête is een project op zich, dat ons inziens niet paste in de opdracht van deze
werkgroep. Datzelfde geldt voor een kinderspeeltuin.

Bushaltes
De bussen worden steeds groter, het verkeer drukker en de dienstregelingen krapper. Dit leidt tot
lastige situaties in de dorpskern van Norg, waar de bussen een heel korte draai moeten maken die
dan ook nog geblokkeerd wordt door geparkeerde auto's en vrachtwagens. Het wordt voor de
chauffeurs dan soms verleidelijk om maar even ergens anders te 'halteren'. Die situatie moet beter
kunnen.
Enige tijd geleden lag er een plan om de bushalte naast de Coop te verplaatsen naar het terrein
achter de garage daartegenover, met een ruime abri. Ons inziens had dit plan zeker potentie.
Misschien zijn er toch mogelijkheden voor zoiets.
Daarnaast hoorden we de wens een extra bushalte aan de Donderseweg ter hoogte van de
Oosterduinen in te passen.

Aanbevelingen


Een VVV-informatiepunt zou in een lacune voorzien. We stellen ons daarbij voor dat er een
overdekte ontvangstruimte komt met een bemande balie, waar foldermateriaal, kaarten e.d.
beschikbaar zijn. Ook educatie t.a.v. natuur en geschiedenis zou daarin een rol kunnen spelen.
We realiseren ons uiteraard dat een fulltime bezet kantoortje alleen voor de VVV geen haalbare
kaart is; het moet ergens mee gecombineerd worden. We zien daarvoor twee mogelijkheden:
◦ Aanhaken bij het plan van SBB voor een informatiepunt aan de Donderseweg biedt ons inziens
kansen voor een sterke verbetering van de informatievoorziening over Norg en omgeving. Wij
zouden graag zien dat de gemeente dit initiatief, waar mogelijk, ondersteunt, uiteraard in
samenwerking met de VVV.
Voordeel van deze oplossing is de mogelijkheid het te combineren met (eenvoudige)
horecavoorzieningen en misschien een kinderspeelplaatsje; nadeel is dat het niet in het
centrum van Norg is, maar op een paar kilometer afstand. Een bewegwijzerde wandelroute van
hier langs het centrum van Norg zou een aanwinst kunnen zijn.
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◦ Een tweede, en op korte termijn te realiseren mogelijkheid zou zijn samenwerking te zoeken in
de nieuwe zorgwinkel van boerderij Prins aan het Oosteind, inLOKAAL.


Om de vindbaarheid van adressen in de Oosterduinen te verbeteren zou de huidige indeling in
vakken vervangen moeten worden door een indeling met straatnamen en huisnummers, conform
de gemeentelijke verordening “naamgeving en nummering”. De infoborden moeten daartoe
geactualiseerd worden. De rekken met brievenbussen bij diverse ingangen van het gebied zouden
vervangen moeten worden door duurzamer exemplaren, wellicht in combinatie met afhaalkluizen.
Diverse pakjesbezorgers experimenteren daarmee.



Overleg met de verschillende providers is gewenst om de digitale bereikbaarheid rond Norg te
verbeteren.



Verder aandachtspunten: bushaltes, kinderspeelplaats en jeugdhonk en/of hangplek.

Samenvatting
De werkgroep stelt voor:


De gemeente ondersteunt SBB bij hun plannen voor een informatiepunt aan de Donderseweg.



VVV Norg overlegt met SSB over samenwerking bij dit project en met Prins zorggroep over
samenwerking in hun winkel.



De gemeente vervangt de adressen op basis van vakken door adressen op basis van straatnamen
en huisnummers.



Bewonersorganisaties overleggen met gemeente en Post NL over postbezorging en vervanging van
de plastic brievenbussen door degelijker rekken; de gemeente faciliteert waar nodig.



De infoborden bij de entrees van het dorp worden geupdate met de nieuwe adressen.



De gemeente dringt aan bij telecomproviders over verbetering van bereik en capaciteit en
faciliteert waar nodig.



Verbeter de situatie rond de bushalte bij de COOP supermarkt, en een extra bushalte aan de
Donderseweg.



Onderzoek de mogelijkheid van een hangplek of jeugdhonk in Norg.

Samenstelling
Hatty Aardema, Wilma Langerhuizen, Roelof Bijl, Lex Zwart
Contactpersoon: Wilma Langerhuizen, 0592-670372, wilmalan@planet.nl
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