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De gemeente Aa en Hunze, Staats-
bosbeheer en de provincie Drenthe 
hebben in september 2010 een 
ontwikkelingsvisie opgesteld voor 
het Gasselterveld. Daarin is de 
behoefte uitgesproken om het 
gebied op een natuurlijke manier 
toeristisch te ontwikkelen. 
 
De geplande ontwikkeling betreft de 
realisatie van het Wildpark Gasselte 
met drie themagebieden, te weten 
‘Drentse Duinen’ met speciale 
aandacht voor de inheemse flora en 
fauna, een berenopvang ‘De Beren 
Borg’ en het gebied ‘Noorderzicht’ 
met diersoorten uit de noordelijke 
bosstreken van de wereld. Deze drie 
themagebieden worden verbonden 
middels een ruig opgezette over-
dekte accommodatie met horeca-
voorziening en een spectaculair 
uitzicht.  

Wildpark in Gasselte 

  

Direct naast het wildpark zal een 
uiterst natuurlijk en landschap-
pelijk ingepast parkeerpark 
worden gerealiseerd. Het 
restaurant ’t Nije Hemelriek zal 
in de planontwikkeling worden 
meegenomen. Het wildpark 
moet 45 hectare groot worden 
en komt ten oosten van de 
zandafgraving te liggen. Het 
bedrijf Zodiac Zoo’s wil het plan 
gaan ontwikkelen.  
 

Daarnaast wil het bedrijf HV 
Bouwontwikkeling het Motel 
Gasselte gaan ontwikkelen voor 
recreatie en revalidatie opvang 
en zal De Kremmer het park 
gaan uitbreiden en de huisjes 
verbeteren. Ook Scouting 
Nederland heeft interesse in het 
terrein. 
 

Het college van Aa en Hunze staat 
zeer positief tegenover alle plannen.  
Men ziet deze als een geweldige 
impuls voor de gemeente.  
 
Ook Plaatselijk Belang ziet dit als 
een mooie ontwikkeling met veel 
kansen voor de ondernemers in het 
dorp. We vinden het wel van groot 
belang dat het dorp tijdig betrokken 
wordt bij de planvorming, zodat 
iedereen die dat wil mee kan denken 
over de ontwikkelingen. Hoe mooi de 
plannen ook zijn, ze mogen niet 
leiden tot een verslechtering van de 
leefomgeving in en om het dorp. 
Heeft u ideeën of zorgen over de 
plannen, aarzel dan niet om contact 
op te nemen met één van de 
bestuursleden. 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kern met Pit is een 
jaarlijkse wedstrijd 
georganiseerd door de 
KNHM. Via de wedstrijd 
daagt men bewoners-
groepen uit om hun idee 
voor de leefomgeving 
binnen een jaar te 
realiseren. Wie dat voor 
elkaar krijgt, ontvangt het 
predicaat Kern met Pit en 
duizend euro.  
 
Daarnaast wint per 
provincie één bewoners-
groep de trofee en een 
extra prijs van vijftien-
honderd euro. Als klap op 
de vuurpijl kunnen deze 
trofeewinnaars meedingen 
naar de nationale titel 

Begin oktober is in de 
Dorpsstraat de bestrating 
vervangen in het gedeelte 
tussen de J. Hilbinglaan 
en de J. Hugeslaan. 
Tevens is de weg ter 
plaatse verbreed, zodat 
het wegprofiel overeen 
komt met de rest van de 
Dorpsstraat. 

Bestrating Dorpsstraat 

Kern met pit 
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Met deze werkzaamheden 
is een grote wens van 
Plaatselijk Belang en 
enkele buurtbewoners 
vervuld. Al enkele jaren 
vragen we de gemeente 
om deze verbetering, 
aangezien de versmalling 
regelmatig tot gevaarlijke 
situaties heeft geleid. 

‘Beste Kern met Pit van 
Nederland’ en extra 
prijzen winnen. Tijdens de 
uitvoering van het project 
ontvangen de deelnemers 
advies van KNHM. Kern 
met Pit wordt jaarlijks 
georganiseerd, de 
inschrijving sluit dit jaar op 
30 november. Op 
www.kernmetpit.nl kunt u 
meer informatie vinden.  
 
Denk bij projecten aan het 
aanleggen van een speel-
tuin, het restaureren van 
een molen, het opzetten 
van een museum, het 
uitzetten van een 
educatieve route in een 
natuurgebied of het 

organiseren van een groot 
theater waar het hele dorp 
aan mee doet. Misschien 
heeft u een nog veel beter 
idee om uw leefomgeving 
te verbeteren! Uiteraard 
kunt u altijd over een goed 
idee overleggen met één 
van de bestuursleden van 
Plaatselijk Belang. 
 

 

Bent u al lid van Plaatselijk Belang Gasselte-Kostvlies? 

De Vereniging Plaatselijk Belang 
Gasselte-Kostvlies is opgericht om 
de belangen van inwoners van 
Gasselte en Kostvlies te behartigen. 
Plaatselijk Belang heeft regelmatig 
contact met de gemeente over 
onderwerpen die in Gasselte en 
Kostvlies leven.  
 
De gemeente heeft als doelstelling 
om via de contacten met Plaatselijk 
Belang de inwoners van Gasselte en 
Kostvlies te betrekken bij de beleids-
vorming en hen te informeren over 
gemeentelijke activiteiten. Op deze 
wijze tracht het gemeentebestuur te 
voorkomen dat door de gemeen-

telijke herindeling de afstand met de 
burgers te groot wordt. Omdat het 
merendeel van de inwoners lid is, 
ziet de gemeente de vereniging als 
een serieus aanspreekpunt. Daarom 
is het belangrijk dat het bestuur goed 
op de hoogte is van onderwerpen 
die u bezig houden, u kunt daarvoor 
altijd contact opnemen met één van 
de bestuursleden.  
 
Plaatselijk Belang heeft geen 
politieke voorkeur, maar heeft wel 
regelmatig contact met de lokale 
politieke partijen om ook aan de 
politiek duidelijk te maken wat er in 
Gasselte en Kostvlies leeft.  

Voor slechts vier euro per jaar kunt u 
lid worden en helpt u Plaatselijk 
Belang met het behartigen van de 
belangen van Gasselte en Kostvlies. 
Uw bijdrage wordt nuttig besteed en 
komt volledig ten goede aan het 
realiseren van goede initiatieven in  
en voor het dorp. Wordt daarom lid! 
U kunt zich aanmelden via ons e-
mail adres of telefonisch bij één van 
de bestuursleden. 
 
De jaarvergadering voor alle leden 
is in het voorjaar van 2013. U bent 
van harte welkom! 
 

 
 

http://www.kernmetpit.nl/

