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U ontvangt deze brief, omdat u betrokken bent bij de dorpsommetjes in Midden-Drenthe, 
als bestuur de belangen van uw dorp/buurtschap behartigt en/of omdat u belang heeft bij 
een goed wandelknooppuntennetwerk. Met deze brief informeren wij u over de stand van 
zaken rondom het wandelknooppuntennetwerk in Midden-Drenthe. Daarnaast nodigen we 
u met deze brief uit voor de inloopbijeenkomst op donderdag 4 april 2019 tussen 19.30  en 
21.00 uur in dorpshuis De Weidehoek, Meester Haddersstraat 31 in Wijster. 
 
Aanleiding wandelknooppuntennetwerk 
Onder inwoners, ondernemers en recreanten bestaat de wens om de wandelroutes en 
dorpsommetjes in onze gemeente aan elkaar te verbinden, zodat er een wandelnetwerk 
ontstaat. In andere gebieden in Nederland bestaan al zulke wandelknooppuntennetwerken 
en de ervaringen zijn hier heel positief. De gemeenteraad van Midden-Drenthe heeft met 
cofinanciering van de provincie Drenthe middelen beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen 
van een wandelknooppuntennetwerk in de gemeente Midden-Drenthe. 
 
Ontwikkeling wandelknooppuntennetwerk  
De afgelopen periode heeft een werkgroep uitvoerig gewerkt aan een concept 
wandelnetwerk. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van het Dorpenoverleg 
Midden-Drenthe (DOM), agrariërs, (toeristische) ondernemers, Welzijnswerk, mensen met 
veel kennis van het gebied, het Recreatieschap Drenthe en de gemeente Midden-Drenthe.  
De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om eerst in het zuidelijke en oostelijke deel van de 
gemeente een wandelnetwerk aan te leggen. We maken zoveel mogelijk gebruik van 
bestaande routes en leggen daar verbindingen tussen, zodat de wandelaar kan variëren in 
routes en afstanden.  
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Stand van zaken 
In 2018 heeft de werkgroep bijeenkomsten georganiseerd waarbij (particuliere) 
grondeigenaren betrokken zijn bij de plannen voor het wandelnetwerk. Op basis van de 
reacties die we tijdens deze bijeenkomsten hebben ontvangen, hebben we het plan op 
sommige punten aangepast. Het nieuwe plan hebben we vervolgens wederom voorgelegd 
aan de grondeigenaren en via een brief gevraagd om toestemming. Het gaat om 
toestemming tot het betreden van hun perceel en mogelijk ook voor het plaatsen van 
bewegwijzering. Daarnaast heeft het Recreatieschap Drenthe gesprekken gevoerd met de 
grootgrondeigenaren (zoals bijvoorbeeld Staatsbosbeheer) en hen om toestemming 
gevraagd. Vervolgens hebben alle grondeigenaren een brief ontvangen met een link naar de 
gemeentewebsite waarop de meest actuele kaart is te vinden.  
De meest actuele kaart kunt u vinden op www.middendrenthe.nl door in de zoekbalk 
‘wandelnetwerk’ in te voeren. 
 
Inloopbijeenkomst 4 april 2019 
Vanuit uw kennis van uw dorp, uw bedrijf en/of het omliggende landschap willen we u 
vragen  om mee te kijken met het concept plan. We willen u vragen of we met deze routes 
optimaal gebruik maken van de wandelmogelijkheden die Midden-Drenthe te bieden heeft. 
We zijn erg benieuwd naar uw reactie!  U bent van harte welkom tijdens de 
inloopbijeenkomst op 4 april 2019 tussen 19.30 en 21.00 uur in dorpshuis De Weidehoek, 
Meester Haddersstraat 31 in Wijster. Tijdens deze avond kunt u de tracés bekijken op 
verschillende kaarten en kunt u in gesprek met leden uit de werkgroep 
Wandelknooppuntennetwerk Midden-Drenthe.   
Na de inloopbijeenkomst van 4 april 2019 maken we de kaart definitief. De bedoeling is dat 
in de nazomer het wandelnetwerk is aangelegd. 
 
Informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mylotte Huisjes, beleidsmedewerker, te 
bereiken via telefoonnummer (0593) 53 94 91 of via het mailadres 
m.huisjes@middendrenthe.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de werkgroep Wandelknooppuntennetwerk Midden-Drenthe, 
 
Mylotte Huisjes 
Beleidsmedewerker Recreatie en Toerisme 
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