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Datum:   23 mei 2022 
Behandeld door: Ingeborg de Groot  
Onderwerp:   Uitnodiging informatieavond knooppuntennetwerk  
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Op woensdagavond 22 juni 2022 organiseren we een informatiebijeenkomst over de tweede fase 
van het wandelknooppuntennetwerk dat wordt aangelegd in de gemeente Noordenveld.  
 
Deze fase wordt aangelegd in het noordelijk en westelijk deel van Noordenveld. Dit is in/rond de 
Onlanden, Peize, Roden, Nieuw-Roden, Steenbergen, Amerika, Een-West, Een, omliggend 
buitengebied en buurtschappen.   
 
We nodigen u van harte uit voor deze avond. In deze brief leest u meer informatie over het 
wandelknooppuntennetwerk en hoe u daar aan mee kan werken.  
 
Aanleiding 
Onder inwoners, ondernemers en recreanten bestaat de wens om de wandelroutes en ommetjes in 
de gemeente Noordenveld aan elkaar te verbinden zodat er een wandelnetwerk ontstaat. In andere 
gemeenten in Drenthe bestaan al zulke wandelknooppuntennetwerken en de ervaringen zijn daar 
positief.  
 
Daarom heeft de gemeente Noordenveld middelen ter beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van 
een wandelknooppuntennetwerk in de gemeente Noordenveld, met cofinanciering van de provincie 
Drenthe en Recreatieschap Drenthe. Het Recreatieschap legt het netwerk aan. De eerste fase van het 
netwerk in Noordenveld is al in aanleg. Dit is in het gebied ten zuiden van Peize, in en om Norg, 
Veenhuizen en omliggend buitengebied, dorpen en buurtschappen.  
 
Informatieavond 
Het bepalen van de tracés doen we met de inbreng van inwoners, ondernemers en andere 
betrokkenen. Doel hiervan is lokale wensen en bestaande wandelroutes zoveel mogelijk een plek te 
geven in het netwerk. Daarom organiseren we op 22 juni voor de tweede fase van het 
wandelnetwerk een informatiebijeenkomst:   

 
Datum: woensdag 22 juni 2022 
Inloop: 19.15 uur 
Start bijeenkomst: 19.30 uur 
Locatie: Dorpshuis Roderwolde, Hoofdstraat 21-A in Roderwolde 
 

• Tijdens de bijeenkomst kunt u kennis nemen van de eerste concepten en suggesties doen. Er zijn 
grote kaarten van het gebied aanwezig.   
  

• Wanneer u suggesties aandraagt waarvoor meer overleg of een nadere toelichting (evt. op 
locatie in het veld) nodig is, maken we met u een aparte afspraak voor een later moment. 
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Aanmelden 
U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst door een e-mail te sturen naar 
i.degroot@recreatieschap.nl met daarin uw naam, uw woonplaats en het aantal personen met wie u 
naar de bijeenkomst komt. Alvast hartelijk dank hiervoor. 
 
Ook als u alvast een aparte afspraak met ons wilt inplannen over het wandelnetwerk kunt u via dit 
mailadres contact opnemen.  
 
Concept netwerk online te raadplegen 
U kunt de 1e voorzet voor de concept tracés alvast hier raadplegen. Let op! Dit zijn de voorlopige 
concept tracés. Deze zullen gewijzigd worden op basis van uw inbreng én naar aanleiding van het 
wel/niet verkrijgen van toestemming van de desbetreffende grondeigenaren.  
 
Toestemming grondeigenaren vereist  
Vóórdat er palen en borden in het veld worden geplaatst moeten de eigenaren van de gronden waar 
de routes langsgaan, instemmen met het netwerk. Daarom vragen we toestemming aan de 
grondeigenaren tijdens/na het verwerken van uw inbreng. Let op:  
 

• Als eigenaren géén toestemming verlenen, vervallen de tracé(s) over hun gronden en 
worden deze tracés verwijderd uit het netwerk.  
 

• Eigenaren kunnen hun toestemming te allen tijde weer intrekken, ook als de palen en borden 
al zijn geplaatst (deze worden dan verwijderd). Recreatieschap kan geen rechten ontlenen 
aan toestemmingen die eerder zijn verleend.  

  
Informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingeborg de Groot, te bereiken op maandag, 
dinsdag, woensdag- en donderdagochtend en vrijdag op 06 252 759 79 en 
i.degroot@recreatieschap.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Recreatieschap Drenthe 
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