
 
Verslag Eursinge - oktober 2015 
 
In oktober 2015 heeft Green Planet een eerste omgevingsconsultatieronde gedaan. Hiervoor 
heeft zij inwoners van het buurtschap Eursinge uitgenodigd om de globale plannen te 
bespreken. Dit is gedaan omdat dit buurtschap bij de realisatie van Green Planet ook 
bezwaar en beroep heeft aangetekend. Tijdens een PowerPointpresentatie zijn de volgende 
ontwikkelingen aan bod gekomen: 
 

1. Belevenissenbos; 
2. Speelbos; 
3. Klimpark; 
4. Boomtoppenpad en uitkijktoren als landmark incl. variabele lichtreclame; 
5. Horeca met gebouw in de vorm van een hooimijt en een schaapskooi. 

 
In algemene zin waren de bewoners van Eursinge gereserveerd over de ontwikkelingen. 
Sommige bewoners waren daarentegen enthousiast en zagen het als een welkome aanwinst 
voor Pesse en omstreken. De volgende reacties kwamen naar voren na afloop van de 
presentatie: 

• Een buurtbewoner heeft vroeger met kinderfeestjes van zijn dochter en haar 
vriendinnetjes gebruik gemaakt van dit soort natuurlijke recreatie.  

• Geluid van spelende kinderen wordt door sommige van de aanwezigen als zeer 
onwenselijk bestempeld.  

• Er is angst voor geluidsoverlast bij het plan om de langste tokkelbaan van Nederland 
(van uitkijktoren tot aan de N375), de zogenoemde ‘fly as a bird’ ervaring, te gaan 
realiseren.  

• Er werd gewezen op dat er een overeenkomst ligt die tot stand is gekomen uit een 
eerdere bezwaarronde tijdens de start van Green Planet. Deze overeenkomst dient 
gerespecteerd te worden.  

• Bij aanplanten van bos, houdt rekening met schaduwvorming op belendende 
percelen. 

• Natuurlijk er kan wel eens wat gejoel van kinderen zijn, maar hij/zij kan zich 
nauwelijks voorstellen dat het gejoel van spelende kinderen als hinderlijk kan worden 
ervaren. 

• De huidige prijzenzuil langs de N375 wordt als storend ervaren. 

• Een bewoner geeft aan dat N375 in zijn ogen meer geluid maakt dan spelende 
kinderen in een belevenissenbos. Overigens als hij zou mogen kiezen dan geeft hij 
de voorkeur aan spelende, juichende, joelende kinderen boven die van het 
verkeersgeluid. 

 
De initiatiefnemer geeft aan dat het project midden in de planontwikkeling zit. Er moeten van 
overheidswege nog heel veel onderzoeken worden uitgevoerd. Gemeente Hoogeveen heeft 
aangegeven om Green Planet hierbij proactief te begeleiden. De input van deze 
consultatieronde zal hierin, daar waar mogelijk en daar waar het niet een te grote afbreuk 
doet aan de planontwikkelingen, mee worden genomen. 
 
Voor Green Planet geldt net als bij iedere andere partij in Nederland, dat wij moeten 
bewijzen middels onderzoek dat door projectrealisatie geen wettelijke normen worden 
overschreden.  
 
Alle aanwezigen worden bedankt voor hun komst, hun input en hun tijd.  
(Namens Green Planet waren aanwezig: Bert Willigenburg en Edward Doorten) 
 


